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a een dag hard werken op
21 oktober is de Kinseldam
grotendeels ontdaan van vele
wilgen. Zeker volgen nog een
paar van zulke actiedagen, want
de wilgen schieten als paddenstoelen uit de grond. Tijdens de
discussieavond van november
2005 spraken we over een
proefperiode van vijf jaar, dus
nog even volhouden. In elk geval
iedereen bedankt voor de inzet!
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Activiteiten
ocatie lezingen en bijeenkomsten: IVN gebouw Het Paviljoen, Amstelpark. Vijf minuten lopen vanaf
de hoofdingang (Europaboulevard t.o. A.J. Ernststraat, parkeerplaats aanwezig); volg de bordjes “IVN
Giropaviljoen”: 50m. na de hoofdingang bij bord naar rechts, na 100m. bij bord weer naar rechts, na
20m. naar links, dan is het na 50 m. aan de linkerkant. Openbaar vervoer: station RAI (trein, sneltram
50/51, tram 4) of bus 62 vanaf Amstelstation of Station Lelylaan. 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, tenzij anders vermeld. 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 einde Jan Evertsenlaan). Zorgvlied toegangshek
begraafplaats Amsteldijk. Stadionplein parkeerplaats tussen de twee FEBO’s.

Zo 17 december: Varkensland ochtend-fietsexcursie
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 VWGA Het Paviljoen
We luiden het nieuwe jaar in met een vogelquiz waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Ook kinderen zijn
van harte welkom. Uitnodiging volgt. Tijd: 16.00 uur.

Zo 21 januari: IJmuiden fiets-/bootexcursie
Met de fiets op de draagvleugelboot is een snelle manier om aan de kust te komen, waar nu allerlei
zeevogels kunnen verblijven. Een mooi begin van de nieuwe jaarlijst. Kosten van de boot ca. € 12,50.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Loket van Fast Flying Ferries aan De Ruyterkade, Waterplein West (achter CS)
Let op:
verzamelen: 09.45 uur; de boot vertrekt om 10.00 uur
Zo 18 februari: Muiden ochtend-fietsexcursie
Een winterse fietstocht langs de kust van het IJmeer naar Muiden en terug. Onderweg kans op
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Kinseldam, kijkdag, 20 mei 2006

verschillende soorten overwinterende watervogels.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Molen de Gooijer

Di 20 februari: Clubavond VWGA
Voor de pauze: Nieuws over inventarisaties in regio Amsterdam
Frank van Groen en Jan van der Ben geven informatie over de stand van zaken met betrekking tot
inventarisaties in 2007. Aan het einde van de winter beginnen sommige vogels al weer voorzichtig te
zingen, de dagen lengen, en de eerste Grutto’s worden gemeld. Het wordt tijd concrete plannen te maken
voor het nieuwe broedseizoen. Welke gebieden worden er dit jaar geïnventariseerd en door wie? Hoe staat
het met het Noord-Hollandse atlasproject en de werkzaamheden hiervoor in de regio Amsterdam? Dit
wordt een avond om ideeën uit te wisselen, je aan te sluiten bij een inventarisatieclubje of er zelf één op
te richten.
Na de pauze: Zuid-Afrika
Jan Timmer en Edial Dekker zijn, onafhankelijk van elkaar, afgelopen zomer in Zuid-Afrika op vakantie
geweest. Beiden laten een klein half uur beelden zien van hun trip in nauwelijks overlappende
gebieden, hetgeen een leuk beeld geeft van de ongekende (vogel-)mogelijkheden van dit land. Jan laat
ondermeer zien: Knysnaloerie, Overbergklappertje, overige endemen en een walvis. Edial toont onder
andere Blousysie, Witpenssuikerbekkie, Oranjekeelkalkoentje, Bontkwikkie, Swartoogtiptol en diverse
Neushoringvoëls. Het is Zuid-Afrika, dus er komt ook een overdosis aan zoogdieren voorbij.

Di 13 maart: Kenia lezing door Laurens Steijn
Kenia is zonder twijfel een van de beste ‘wildlife’ bestemmingen in de wereld en een paradijs voor
vogelaars. De onvoorstelbaar gevarieerde biodiversiteit is over het algemeen makkelijk waar te nemen
in een schitterend netwerk van nationale parken. Honderden soorten zoogdieren, waaronder natuurlijk
de ‘big five’ (Olifant, Buffel, Leeuw, Luipaard en Neushoorn), circa 1100 soorten vogels - waarvan er
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Zo 18 maart: Osdorper polders ochtend-fietsexcursie
In het vroege voorjaar zijn de Hollandse polders op zijn mooist. Wat heeft het nieuwe natuurgebied in de
Lutkemeerpolder dit jaar voor ons in petto?
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Café Oostoever
Vr 23 maart: Algemene Ledenvergadering VWGA Het Paviljoen
Uitnodiging volgt. Tijd: 20.00 uur.

Zo 1 april: Holterberg auto-/wandelexcursie
De Nederlandse Korhoenders leven op de Holterberg. De beste tijd om de vogels te observeren is als zij
zich ‘s ochtends vroeg verzamelen op de baltsplaats. De ervaring leert dat het animo voor deze activiteit
zeer groot is, dus wees op tijd met aanmelden.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Stadionplein
Let op:
vertrektijd: 04.00 uur

Zo 22 april: Ouderkerkerplas en omgeving ochtend-fietsexcursie
Het Landje van Geijsel in de Holendrechter en Bullewijkerpolder is in april de ‘birding hotspot’ van
Amsterdam. Allerhande zomergasten en doortrekkende steltlopers houden zich voor langere of kortere tijd
op in dit kleine eldorado. Op de Oudekerkerplas verblijven nog de laatste overwinterende eenden en zijn
de oeverzwaluwen terug bij de nestwand. Laat je verrassen door de lente.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Zorgvlied

Za 12 mei: Big Day VWGA
In 2007 wordt voor de vijfde keer een Big Day georganiseerd in het werkgebied van de VWGA. Teams van
minimaal twee en maximaal vier personen proberen binnen één etmaal zoveel mogelijk soorten vogels te
zien, per fiets, auto of te voet. Welk team bezit er over voldoende doorzettingsvermogen en conditie en
overtreft het record van 126 soorten van vorig jaar? Leuke soorten in 2006 waren Roerdomp, Visarend,
Smelleken, Dwergstern, Velduil, Buidelmees en uiteraard de Groene Reiger. Teams kunnen zich opgeven
bij: Merijn van Leeuwen, 06-41058552, merijnvanleeuwen@yahoo.com.
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Verenigingsnieuws
Hanna Hirsch

W

e willen in de eerste helft van 2007 een cursus Vogels Herkennen starten. Je kunt je opgeven bij de
secretaris (hhirsch@xs4all.nl). Houd ook de website in de gaten.
Op zondagmiddag 14 januari is onze nieuwjaarsborrel en de Algemene Ledenvergadering is op vrijdagavond
23 maart. Zie voor details de activiteitenrubriek.

Amsterdamse Stadsvogeldag
In 2007 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam een vogelfestival met als doel de Amsterdammers
kennis te laten maken met de vogels in het stedelijke gebied, deze kennis te vergroten en gevoel te
ontwikkelen voor de bescherming van de vogels in de stad. Het stedelijk groen is daarbij van groot belang.
We willen dat doen door middel van excursies, lezingen, kinderactiviteiten, quizzen en standwerk van
verschillende organisaties. We noemen deze dag (voorlopig) de Amsterdamse Stadsvogeldag en denken aan
begin september 2007 in één van de Amsterdamse parken.
Een dag als deze heeft echter alleen kans van slagen als vele leden zich willen inzetten. Wie ideeën heeft of
tijd en zin heeft om iets te doen, in de voorbereiding of op de dag zelf, kan dit bij de secretaris melden. In de
volgende Gierzwaluw komen we met meer uitgewerkte plannen.

Stadsvogelmonitoring: de grootste verrassingen dichtbij huis?
uit de digitale nieuwsbrief van Vogelbescherming Nederland

N

ederland verstedelijkt steeds meer. In veertig jaar tijd is de oppervlakte
bebouwing met liefst 36% toegenomen. Op dit moment is ruim
13% van Nederland bebouwd. Het vreemde is dat we juist van het
stedelijk milieu weinig weten over de ontwikkelingen die onze vogels er
doormaken. Sterker nog, van biotopen zoals bedrijventerreinen weten we
amper welke soorten er voorkomen! Wat we wél weten is dat sommige
biotopen in de stad voor vogels enorm belangrijk zijn. Oude stadskernen
voor Gierzwaluwen, industriewijken voor Zwarte Roodstaarten en
nieuwbouwwijken voor onze laatste Kuifleeuweriken.

FOTO: FRANK WARENDORF

zes endemisch zijn - en 870 soorten vlinders komen er voor. Kenia omvat meer dan savannes alleen:
nevelwoud en besneeuwde bergtoppen op Mount Kenya, tropisch laagland regenwoud in Kakamega en de
zoet- en zoutwatermeren in de ‘Rift Valley’ maken dat de diversiteit aan vogels enorm is. Daarnaast zijn er
natuurlijk de uitgestrekte savannes van de Masai Mara met vele soorten roofvogels en groot wild en een
lange en rijke kuststrook met schitterende estuaria en bossen. Dit is een lezing over een vierweekse reis
naar Kenia in juli en augustus 2006.
Laurens Steijn is mede-eigenaar van BirdingBreaks.nl, een nieuwe reisorganisatie, gespecialiseerd in
vogel- en natuurreizen. Daarnaast is hij lid van de CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna)
en bestuurslid van de Dutch Birding Association.

Juveniele Huismus in het venster

Maar ook over de Huismus en de Merel valt nog een hoop te leren. Vogelbescherming Nederland en
SOVON Vogelonderzoek Nederland beginnen daarom in 2007 met een monitoringproject voor stadsvogels.
Iedereen die de basale veldkenmerken van stadsvogels (bijna) onder de knie heeft kan vanuit zijn of haar
woonomgeving een waardevolle bijdrage leveren. Wilt u ook tellen of eerst meer informatie? Raadpleeg de
website van SOVON of van Vogelbescherming: www.vogelbescherming.nl
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Noord-Hollandse broedvogelatlas: stand van zaken

Cursus Broedvogels Inventariseren 2006

Jan van der Ben

Frank van Groen

n het voorjaar van 2006 zijn in onze provincie vele vogelaars op pad gegaan om broedvogels te inventariseren voor de nieuwe Noord-Hollandse broedvogelatlas. Deze atlas wordt in 2010 uitgegeven door de
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Landschapsbeheer Noord-Holland.
Ruim 400 kilometerhokken inventariseren in de periode 2006 t/m 2009, dat was en is de opgave voor de
Vogelwerkgroep Amsterdam. Als je kijkt naar het werkgebied van de vogelwerkgroep zijn onze gerespecteerde voorgangers wat megalomaan geweest: het strekt zich uit van Uithoorn tot Marken en van Halfweg
tot Muiden! Natuurlijk opereren Amsterdamse vogelaars in dit gebied, en nog wel verder ook. Gelukkig staan
we er niet alleen voor. Zo wordt de Haarlemmermeer geïnventariseerd door VWG Zuid-Kennemerland en het
Amsterdamse Bos door VWG Amstelveen.
In de regio Amsterdam zijn nu 35 hokken - al dan niet volledig - geteld door 18 enthousiastelingen. Er is dus
nog veel werk aan de winkel in de komende drie jaren; vooral in de binnenstad.
Vandaar hierbij de oproep om (vanaf) komend broedseizoen mee te doen, door bijvoorbeeld het kilometerhok
waar je woont te inventariseren. Het gaat slechts om kwalitatieve broedgegevens; enkel de soorten worden
vastgesteld, niet het aantal broedparen. Ook losse waarnemingen van broedgevallen kunnen gemeld worden.
Wil je meedoen en weten welke hokken er nog gedaan moeten worden neem dan contact op; ik stuur je dan
de informatie toe.
Tenslotte ook een oproep aan allen die, al dan niet volgens de SOVON-methode, reeds broedvogels inventariseren in de regio of dat weten van anderen: laat het mij weten. Alle gegevens zijn welkom.
Jan van der Ben, janvdben@planet.nl, 020-6622304

Digiscooppix.nl
Marcel van der Tol & Daan Schoonhoven

V

anaf 15 oktober is de nieuwe vogelfoto-website digiscooppix (www.digiscooppix.nl) van start gegaan.
Digiscooppix is bedoeld voor vogelfoto’s die gemaakt zijn met de digiscooptechniek. Dat wil zeggen er
worden foto’s gemaakt met een digitale camera geplaatst op het oculair van een telescoop of een verrekijker.
Digiscooppix.nl werkt op dezelfde manier als het al langer bestaande birdpix.nl. Met digiscooppix.nl bieden
we de digiscopers die al bij birdpix aangesloten zijn, een eigen fotoforum aan. Ook hopen we met digiscooppix.nl de digiscopers te bereiken, die het tot nu toe niet aandurfden om hun foto’s op birdpix te laten
zien. Bovendien zullen aspirant digiscopers bij digiscooppix makkelijker aan informatie over het digiscopen
kunnen komen.
Neem een kijkje op digiscooppix.nl, registreer je als gebruiker en plaats je digiscoopfoto’s of praat mee op het
forum. Alvast heel veel plezier toegewenst!
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V

oor de tweede maal organiseerde de Vogelwerkgroep Amsterdam de cursus Broedvogels
Inventariseren. In 2003 werd dezelfde cursus ook al
eens gegeven. Kinie Lont regelde een geschikte cursuslocatie en SOVON-cursusmappen. Frank van Groen
trad op als docent.
Na de inschrijfperiode in de wintermaanden startte
eind februari de cursus met tien deelnemers. Er
werden enige eisen aan de deelnemers gesteld. Zo
moest men zeker vijftig vogels zowel op zicht als op
geluid kunnen herkennen. Enkele cursisten waren
niet geheel van zichzelf overtuigd maar met behulp
van enige oefening en ter beschikking gestelde
Docent Frank van Groen helpt Brigitte Kok op weg
geluidsopnames kon de leemte in kennis - voor zover
die aanwezig was - in de loop van het broedseizoen worden weggewerkt. Helaas viel in het begin één
deelneemster af omdat de nadruk van de cursus vooral op het tellen en minder op het herkennen van
de vogels lag.
De cursus bestond uit twaalf bijeenkomsten, zes lessen binnen (de eerste eind februari, de laatste op
29 juni) en zes lessen buiten (op 25 maart, 15 april, 29 april, 13 mei, 3 juni en 17 juni). De binnenlessen
werden gegeven in Het Paviljoen in het Amstelpark. De buitenlessen waren in feite inventarisatierondes
onder begeleiding. Als oefengebied werd het terrein rond De Mirandabad uitgekozen. Het inventarisatiegebied is bijna 23 hectare groot en bestaat onder andere uit een park, een villawijk, een flatwijk
en een groenstrook langs de Amstel. We verzamelden steeds op de parkeerplaats bij De Mirandabad.
Aanvankelijk werd om een uur of zeven gestart. Naarmate het broedseizoen vorderde begonnen we
steeds vroeger. De laatste veldles begon om half vijf ‘s ochtends.
Tijdens de theorielessen in het Amstelpark werd in het begin van de cursus een basis gelegd voor het
eigenlijke telwerk tijdens de buitenlessen. De eerste ervaringen met inventariseren in het veld werden in
de theorielessen besproken. Naarmate de cursus vorderde kwamen we steeds vaker te spreken over de
interpretatie van de telgegevens. Begrippen als geldige waarnemingen, datumgrenzen, geldige bezoeken, soortkaarten en fusieafstand passeerden uitgebreid de revue. De cursusmap van SOVON was steeds
een dankbare bron van voorbeeldmateriaal.
In het veld waren in principe steeds twee velddocenten aanwezig zodat in kleine groepjes gewerkt kon
worden. Naast de hoofddocent Frank van Groen waren ook Evert Pellenkoft, Patrick Bergkamp, Manuel
Segond von Banchet en Auke Jansen actief als velddocent. Iedere cursist hield tijdens de veldlessen
nauwgezet de geldige waarnemingen op een kaart bij. In de loop van de cursus werd zo steeds meer
duidelijk over de fijne kneepjes van het inventariseren.
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Resultaten BMP-cursus Vogelwerkgroep Amsterdam voorjaar 2006

Broedvogels van de Kinseldam in 2006
Frank van Groen

I

Op de laatste les had iedereen zoveel mogelijk de verzamelde waarnemingen uitgewerkt op soortkaarten
en geïnterpreteerd volgens de interpretatiecriteria uit de Handleiding Broedvogel Monitoring Project (BMP)
van SOVON. In de tabel wordt een overzicht gegeven van ieders resultaten. Het is begrijpelijk dat de resultaten per persoon verschillen als je bedenkt dat er in groepjes van wisselende samenstelling gewerkt werd
en per groepje niet exact dezelfde waarnemingen verzameld werden. Ongetwijfeld zijn er door iedereen
waarnemingen gemist. Hopelijk zijn er maar weinig fouten bij de interpretatie gemaakt.
Uiteindelijk zijn van dertig soorten geldige territoria vastgesteld. Vermeldenswaard zijn een Houtsnip die
tijdens een van de eerste veldbezoeken werd opgestoten en een familie Alexanderparkiet die tijdens het
laatste bezoek in het gebied aanwezig was. Een zingende Fitis in een haagje op een parkeerterrein was
overduidelijk een doortrekker.
Negen mensen volbrachten met goed gevolg de cursus. Aan hen kon Harvey van Diek van SOVON op de
laatste bijeenkomst op 29 juni het diploma uitreiken. De gelukkigen waren Jan van der Ben, Jan Brandenbarg, Annelies de Kleyn, Brigitte Kok, Zweitse Scheeringa, Floor Smal, Ruud Smit, Bert Verwey en Esther
Zoon. Hopelijk zullen zij volgend voorjaar hun inventarisatiekennis in het veld verder uitbreiden. Dit kan
door mee te doen met al lopende inventarisaties, zelf een nieuw gebied te inventariseren of wellicht een bijdrage te leveren aan de nieuwe broedvogelatlas van Noord-Holland, die wordt uitgegeven in het jaar 2010.
Zie ook de Clubavond op 20 februari 2007 in de Activiteitenrubriek
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n juni 2002 is begonnen met de aanleg
van een luwtedam van 1600 meter
lengte voor de Waterlandse kust. Door
lokale vogelaars werd de dam al snel de
Kinseldam genoemd. De officiële naam
luidt nu Hoeckelingsdam.
Als gevolg van inklinking ontstonden al
snel plassen op de dam. Deze inklinking
was voorzien. Om te voorkomen dat de
dam onder water zou verdwijnen is in
de herfst van 2004 aan de achterzijde
(oostzijde) nogmaals een laag zand opgebracht. De werkzaamheden liepen door
tot in januari 2005.
Het beheer van de dam ligt sinds mei
2005 bij Staatsbosbeheer. Plan is om de
natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten
gaan. In overleg met de Vogelwerkgroep
Amsterdam is in januari 2006 besloten
opslag van wilgen te verwijderen om de
dam zo open mogelijk te houden. De verwachting is dat daardoor pioniervogels
de dam langer als broedgebied kunnen
blijven gebruiken.
Zodoende is op zaterdag 14 januari 2006
door de Commissie Bescherming van
onze vogelwerkgroep een werkdag op de
Kinseldam georganiseerd. De Kinseldam is toen door een zestigtal vrijwilligers onder handen genomen.
Duizenden zaailingen en jonge boompjes van vooral de grauwe wilg werden uitgetrokken. Na deze succesvolle ‘kaalplukdag’ waren de verwachtingen voor het broedseizoen 2006 hoog gespannen. Op 21 oktober 2006 is weer een kaalplukdag georganiseerd om de vele nieuwe zaailingen van bomen uit te trekken.
De afgelopen jaren telde ik wekelijks de vogels op de Kinseldam en in de Kinselbaai in opdracht van de
dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. In 2006 kwam dit telwerk te vervallen. Wel heb
ik de bijzondere broedvogels in het kader van het LSB-project van SOVON geteld. Dit project, het Landelijk
Soortonderzoek Broedvogels, heeft tot doel de aantallen van kolonievogels en zeldzame broedvogels
in Nederland zoveel mogelijk in kaart te brengen. De Kinseldam ligt in het IJmeer en herbergt kolonies
van verschillende soorten meeuwen en sterns. Het IJmeer is een speciale beschermingszone onder de
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Aantallen territoria van kolonievogels en zeldzame broedvogels Kinseldam

vallen binnen de datumgrenzen. Pullen werden
niet waargenomen.

Kluut   De meeste Kluten hebben op het cen-

FOTO: RUUD VLEK

trale gedeelte van de dam gebroed. Ook op de
noordpunt en verder naar het zuiden zaten enkele
paren. Vanwege de onoverzichtelijkheid van het
terrein heeft het werkelijk aantal paren mogelijk
hoger gelegen.

Kleine Plevier   Verspreid over de dam waren zeker drie paren Kleine Plevier aanwezig. Regelmatig
vlogen baltsende exemplaren boven de Kinseldam.

Reuzenstern op de Kinseldam, 13 augustus 2006

Bontbekplevier   Zowel op het noordelijk deel als op
het zuidelijk deel van de dam was een territorium van de Bontbekplevier aanwezig.
Strandplevier   Op het zuidelijk deel van de dam was een paartje Strandplevieren aanwezig.
Vogelrichtlijn. Reden genoeg om de ontwikkelingen op de Kinseldam goed in de gaten te houden. De vogels
werden geteld vanaf de Uitdammerdijk en vanaf Polder IJdoorn.
In het vroege voorjaar van 2006 oogde de dam nog wat kaal. De meeuwen en sterns die massaal op de Kinseldam afkwamen waren aanvankelijk goed te zien. De vegetatie op de dam schoot al snel omhoog, vooral
op het vooraan gelegen westelijke en lager gelegen moerasachtige deel van de dam. Vooral hier vestigden
zich de meeuwen. De wat hoger gelegen achterzijde van de dam is relatief weinig begroeid. De meeste
Visdieven en ook de Dwergsterns kozen hun nestplaats aan deze achterzijde. Door de opschietende begroeiing aan de voorzijde van de dam waren de vogels naarmate het broedseizoen vorderde steeds moeilijker te
tellen. Uiteindelijk was het alleen mogelijk een schatting van het aantal aanwezige vogels te maken door ze
te tellen wanneer ze met zijn allen gealarmeerd opvlogen.
Om enige zekerheid over broeden te krijgen, tellen waarnemingen pas vanaf een bepaalde datum. Deze
datumgrens is belangrijk om doortrekkers te kunnen uitsluiten als broedvogel. Voor de meeste sterns en
meeuwensoorten is de datumgrens 20 mei.
De drie soorten plevieren die net als in vorige jaren ook in 2006 op de dam hebben gebroed zijn moeilijk te
tellen. Ze vallen niet erg op door hun schutkleur en kunnen makkelijk ongezien blijven door de toegenomen
begroeiing van de dam ten opzichte van voorgaande jaren. De opgegeven aantallen moeten dan ook als
minimum worden beschouwd.
In de tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal broedparen van de LSB-soorten op de Kinseldam in de
afgelopen vier jaar. De locatie op de dam van de diverse kolonies meeuwen en sterns is te vinden in figuur 1.
Hieronder worden de resultaten uit 2006 per soort kort toegelicht.

Brandgans   2006 was het eerste jaar dat de Brandgans op de Kinseldam broedde. Deze soort neemt in
Nederland spectaculair toe als broedvogel. Later in het jaar werden meerdere paren met pullen gezien. Ook
Grauwe Ganzen broedden in 2006 op de dam, mogelijk deden ze dat ook al in 2005.
Smient   Net als in 2005 kon ook in 2006 een territorium van de Smient genoteerd worden. Op 23 mei werd
een paartje en twee mannetjes gezien en op 3 juni werd nogmaals een paartje gezien. Beide waarnemingen
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Zwartkopmeeuw   Voor de datumgrens (20 mei) zaten met name op het zuidelijk deel van de dam veel
Zwartkopmeeuwen. Zo telde ik op 2 mei 26 adulte vogels waarvan 19 op het zuidelijk deel. Hier sleepten
meerdere vogels met nestmateriaal, vooral plukken gras. Na 20 mei heb ik daar minder zwartkoppen geteld,
waarschijnlijk als gevolg van de opgeschoten begroeiing, waaronder manshoge speerdistels. In het middengedeelte telde ik na 20 mei juist wat meer Zwartkopmeeuwen. Volgens de tellingen van adulten kom ik uit
op zeker 16 paar, een conservatieve schatting wegens de onoverzichtelijkheid van het terrein. Het werkelijke
aantal broedparen zou best eens tussen de 20 en de 25 kunnen hebben gelegen. Waarschijnlijk hebben
vooral op het zuidelijk deel meer paren gebroed.
Zilvermeeuw   Op het centrale deel van de dam hebben enkele Zilvermeeuwen gebroed. Het gaat slechts
om vier paar. Ze zaten tussen de veel talrijkere kleine mantels en net ten zuiden van de veel grotere centrale
kokmeeuwenkolonie.
Kleine Mantelmeeuw   Ook de kleine kolonie Kleine Mantelmeeuwen bevond zich op het centrale deel van
de Kinseldam. Vaak zat op een van de palen die in dit gedeelte van de dam staan een wakende kleine mantel.
Later in het seizoen werden meerdere pullen en juveniele vogels gezien.
Kokmeeuw   Half april zaten er al 3700 Kokmeeuwen op de dam. Ook de andere meeuwensoorten waren
toen erg talrijk. Zo zaten er op dezelfde dag 110 Zilvermeeuwen en ruim 200 Kleine Mantelmeeuwen. Later
werden de aantallen lager. Uiteindelijk konden 1300 paar genoteerd worden. Er waren drie subkolonies te
onderscheiden. Tussen de basaltstenen op het smalle noordelijk deel van de dam zat een kolonie van ruim
300 paar. Op het centrale deel broedden ruim 500 paar en op het zuidelijke deel van de dam zaten ook bijna
500 paar. Later in het broedseizoen waren honderden juvenielen aan de rand van de kolonie te zien.

Visdief   Net als bij de Kokmeeuwen waren er drie kolonies Visdieven te onderscheiden. Ze vestigden zich
vrij laat en waren door de opgeschoten begroeiing aan de voorzijde van de dam moeilijk te tellen.

Dwergstern   Achteraan in het midden van de dam werden tot vier paren Dwergsterns gezien. Ze zaten wel
ver maar waren met een goede telescoop toch redelijk te zien vanaf de Uitdammerdijk.
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Pelagisch jagen op de Noordzee
Loes en Frans van der Feen

D

irect na de aankondiging, lang geleden, meldden
we ons aan voor deze bijzondere zee-excursie op

8 oktober 2006, want er zijn nog wel wat vogels aan
onze waarnemingenlijst toe te voegen. Voor ons gevoel
FOTO: MARTIJN DE JONGE

aanzienlijke rij auto’s vanaf het Stadionplein voor een
lange autorit naar het werkeiland Neeltje Jans. Twee
uur later schepen we met 45 mensen in op de Maatje
Adriana, die even na achten via de Roompotsluizen het
zeegat uitvaart. We zien zwermen piepers en vinkachtigen langs de Oosterscheldekering trekken.

Zeeziek

Op het middendek staan emmertjes met “chum” klaar, een vieze smurrie van visafval, wat Jan Timmer

te voorkomen. Verscheidene excursiegangers hebben dan ook een reistabletje ingenomen, een watje of
oordopje in één oor gepropt en mijden voorplecht en
vooronder.
Omdat het de vorige dag erg hard gewaaid heeft,
is de zee nog behoorlijk ruw. Ondanks de genomen
maatregelen hangen enkele vogelaars al na een
poosje over de reling om wat kwijt te raken, waarna
het een stuk beter gaat. Eén deelnemer is echter de
hele dag zeeziek gebleven.
Ons bevalt een plaats midden op het achterdek wel,
waar je goed de horizon in het oog kan houden, ook
zo’n tip. Een aantal deelnemers durft er nauwelijks

FOTO: Ricardo van dijk

weg te gaan. Je hebt er trouwens ook goed zicht op
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Grote Jager

Maatje Adriana kiest het ruime sop

In de week voor 8 oktober stuurde Jan Timmer adviezen van Guus van Duin door, om zeeziekte

Juveniele Jan-van-gent naast de boot

FOTO: MARTIJN DE JONGE

midden in de nacht, half zes, vertrekken we met een

van een haringverkoper in Amsterdam heeft meegebracht. Hier roeren enkele enthousiastelingen slaolie
doorheen, zodat het goed blijft drijven. De deelnemers hebben allemaal een brood van eergisteren op
de kop getikt en de schipper had nog een oud partijtje Makreel staan. Alles om de zeevogels te lokken.
Na een poosje varen vliegen de eerste boterhammen door de lucht en worden steelpannetjes chum
overboord gegooid. Al gauw worden we gevolgd door grote zwermen mantelmeeuwen, Visdieven en een
enkele Noordse Stern. Pas echt leuk wordt het als er ook Jan-van-genten bij komen. Scherpe waarnemers
spotten een eenzame Fuut die over het water snelt, een groepje Rotganzen, wat Aalscholvers en soms
een Zwarte Zee-eend. Een duiker wordt door sommigen als Roodkeel- en door anderen als Parelduiker
gedetermineerd.

Jagers! Na een flink eind varen, verdwijnt ook de Belgische kust uit het zicht en zitten we midden op
zee, waar we door hoge golven heen en weer worden gesmeten. Lopen over het schip wordt een acrobatische toer. Iemand vraagt zich - enigszins benauwd - af hoe diep de zee hier wel niet is, zo midden op dat
grote water, zonder land in zicht. Welnu, heel diep denk ik; daarom heet deze excursie ook pelagisch, want

de zeevogels.

volgens Van Dale betekent dat de “diepe zee betreffende”.

Chum

Een van de hoogtepunten is dat er een Grote Jager vlak boven ons verschijnt, zodat we hem goed kun-

Al gauw begint de zon door te breken, die

- af en toe gehinderd door wat sluiers - de hele dag
voor goed licht zorgt. Er waait een zuidzuidwestenwind die later afneemt tot kracht 3, maar evengoed
komt onze warme kleding goed van pas.
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Verderop legt de schipper de boot stil, zodat we alle gelegenheid krijgen om de vogels goed te bekijken.
nen bekijken. Even later volgen een Kleine en een Middelste Jager. De Middelste is te herkennen aan de
gedraaide middelste staartpennen, die op lepels lijken en de Kleine Jager heeft middelste staartpennen
die puntig uitsteken. Deze rovers doen hun naam eer aan, want telkens zien we ze Visdiefjes of Kleine
Mantelmeeuwen aanvallen in de strijd om het voedsel.
De Kleinste Jager zien we niet, net zo min als de Vorkstaartmeeuw en de Vale Pijlstormvogel, die Jan Tim-
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mer ons in het vooruitzicht heeft gesteld. Ook de Noordse Stormvogel is opvallend afwezig. Desalniette-

Buffelkopeend in de Gouwzee

min niets dan lof voor de uitstekende organisatie van deze dag. Bovendien hebben we kunnen genieten

Ellen de Bruin

van de spectaculaire vliegshow van de jagers.

Makreel op sleeptouw Tegen twaalven beginnen we aan de terugtocht. De sterken onder de opvarenden durven zich inmiddels te wagen aan de soep, een broodje bal of worst met mosterd, wat allemaal in
de kombuis verkrijgbaar is.
Omdat degene die de Makreel in stukken snijdt in plaats van zo’n stuk het mes naar de meeuwen gooit,
moeten de vissen maar in zijn geheel overboord. Volwassen mantelmeeuwen hebben daar geen moeite
FOTO’S: RICARDO VAN DIJK

mee. Het is verbazingwekkend hoe ze de flinke Makrelen al vliegend naar binnen werken. Om op een
andere manier de aandacht van de vogels te trekken, bindt de schipper een Makreel aan een touwtje
achter het schip. Vooral juveniele Jan-van-genten, met haast een mooiere tekening op hals en borst
dan de volwassen vogels, duiken telkens op die vis. Soms laat er één zich, tot onze grote hilariteit, een
stukje meeslepen. Omdat de beesten er een beetje gefrustreerd van worden, wordt de Makreel maar weer
losgeknipt.
Er zijn inmiddels ook Dwergmeeuwen gezien, en een Drieteen- en een Geelpootmeeuw. We varen nog wat
heen en weer, maar het lokvoer raakt langzamerhand op, al gooien we ook nog wat van een zeehengeltocht overgebleven pieren overboord. De deelnemers beginnen genoeg te krijgen van het voortdurende
geronk van de scheepsmotor en tegen vieren leggen we weer in de haven aan.
Zo kan iedereen na deze lange en leuke dag op het water de terugtocht aanvaarden.

Soortenlijst pelagische tocht 8 oktober 2006

O

p zondagmiddag 24 september 2006 zag ik vanaf de Waterlandse Zeedijk van Monnickendam
naar Marken tussen de vele andere eenden en Meerkoeten al gauw een opvallende eend door mijn
telescoop. Het was bij de parkeerplaats aan de dijk alwaar een informatiepaneel over de Gouwzee staat,
ter hoogte van hectometerpaal 9.4. Wat als eerste opviel was het contrastrijke zwart-witte kleed. Al snel
kwam ik tot de conclusie dat het - onmiskenbaar - een mannetje Buffelkopeend Bucephala albeola betrof.
Na mijn melding van de Buffelkop konden andere vogelaars de vogel eerst niet vinden. Dus ben ik vier
dagen later terug gegaan, op donderdag 28 september, om te kijken of de eend nog aanwezig was. Al
na vijf minuten vond ik hem weer terug. Het gedrag was net als de vorige keer zeer actief: de vogel
foerageerde en dook veelvuldig onder water. Na deze dag is de vogel ook door anderen gezien; de laatste
waarneming was op 5 oktober 2006.
Zelf vind ik de wilde herkomst van sommige uitheemse eenden en ganzen al snel dubieus; er worden
immers veel watervogels gehouden in Nederland. Een aantal vogelaars sluit de kans echter niet uit dat
deze Buffelkopeend wild kan zijn. Daarbij speelt het feit of de vogel geringd is of niet een belangrijke
rol. Het ongeringd zijn vormt echter nog geen onomstotelijk bewijs dat het werkelijk om een wilde vogel
handelt. Er wordt ook gelet op kenmerken die op gevangenschap kunnen duiden.
Bij eenden is de aanwezigheid van ringen, vanwege hun op het water dobberende gedrag, vaak lastig vast
te stellen. Ton Lakeman en Pim Julsing is dit echter wel gelukt, getuige de email-berichten die VWGA-lid
Will Schep van hen kreeg:
“Vrijdag 29-9 zag ik de Buffelkop ca. 150 tot 200 meter uit de waterkant, een stukje verder richting
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Monnickendam dan waar hij die ochtend gemeld werd. Dit was samen met Laurens Steijn en een andere
Amsterdams vogelaar wiens naam ik niet ken. Laurens vertrok. Een minuut later vloog de eend recht
naar ons (de mij onbekende vogelaar en mij) toe. Hij landde een meter of 20 uit de kant. Zeer actief
duikend liet hij steeds zijn rechterkant zien, op een meter of 60, 70, door de telescoop. We hebben heel
specifiek naar ringen gekeken. Ik heb zeker 10 keer achter elkaar alleen maar op zijn rechterpoot gelet en
kon concluderen: geen ring om zijn rechterpoot. Voor wat het waard is, hij hield dus jammer genoeg niet
een tijdje zijn poot in de lucht!” - Ton Lakeman
“29 september 2006 was ik in de late namiddag (ongeveer 16.00 uur) ter plaatse bij het uitkijkpunt met
informatiebord langs de Gouwzee. Na flink zoeken kwam de man Buffelkopeend opeens links achter
het riet de hoek om en was goed te zien. Ik had de vogel vol in mijn telescoopbeeld en toen de vogel
zich aan de kop krabde zag ik dat zijn linkerpoot in ieder geval ringloos was, de rechterpoot helaas niet
gezien.” - Pim Julsing
Naar aanleiding van deze aanvullende waarnemingen heb ik, ook op verzoek van anderen, toch maar
besloten de soort in te dienen bij de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Indien dit
geval aanvaard wordt, is de Buffelkopeend immers een nieuwe soort voor de regio Amsterdam.
Volgens het handboek van de CDNA zijn er op Europees niveau vier indelingscategorieën van
vogelsoorten. In categorie A vallen de vogelsoorten die in wilde staat voorkomen: broedvogels,
trekvogels, zomer-, winter- en dwaalgasten. Categorie B omvat de waarnemingen tot en met een
bepaalde datum, om vooral oude waarnemingen in het verre verleden te classificeren. Op de Nederlandse
lijst gaat het hier om soorten zoals Oostelijke Kraagtrap en Dunbekwulp.
Categorie C bevat geïntroduceerde soorten, zoals Nijlgans, Rosse Stekelstaart, Fazant, Halsbandparkiet
en Rotsduif (ofwel Stadsduif). In categorie D kan een soort als dwaalgast verschijnen, maar is het
waarschijnlijker dat ze uit gevangenschap afkomstig is of ‘ship-assisted’ in het land is gekomen; denk
bijv. aan Huiskraai.
De CDNA gebruikt categorie B en D echter niet. Zij hanteert een lijst met beoordeeltaxa; (onder)soorten
waarvan gevallen door de commissie beoordeeld worden alvorens deze worden geaccepteerd als geldige
waarnemingen. De lijst bestaat uit (onder)soorten die vanaf 1980 minder dan tweemaal per jaar worden
vastgesteld in Nederland of die nog niet zijn vastgesteld, maar gezien worden als potentiële dwaalgast.
Verder stellen zij de volgende regel: wanneer een soort in staat wordt geacht hier op eigen kracht te
kunnen verschijnen, dienen gevallen van deze soort aanvaard te worden, tenzij er indicaties bestaan dat
de vogel uit gevangenschap afkomstig is. Ongeacht de staat van deze soort in gevangenschap.
Wat nergens genoemd wordt, maar vaak als argument voor wilde herkomst wordt genoemd, is het
antwoord op de vraag of de soort ooit als dwaalgast is waargenomen op IJsland of de Azoren.
Van bepaalde soorten eist de CDNA dat is vastgesteld dat de vogel géén ring draagt of andere tekenen
van niet-wilde herkomst vertoont, zoals afwijkend gedrag of habitat, verdachte slijtage of rui en
vergroeiingen van snavel of poten. Op dit moment telt deze omgekeerde bewijslast bij een negental
soorten, waaronder de Buffelkopeend. Vandaar dat de waarnemingen van Ton en Pim bij dit geval zo
belangrijk zijn.
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Buffelkopeenden worden de afgelopen jaren vaker waargenomen in Nederland. Er zijn tot nu toe drie
door de CDNA aanvaarde gevallen: een mannetje op de Gaatkensplas in Barendrecht in de winter
van 2004-2005 (tevens aanwezig in de daaropvolgende winter), een mannetje in de Ezumakeeg
(Lauwersmeergebied, voorjaar 2005) en een exemplaar aan de IJmeerdijk (november 2005). Een vrouwtje
Buffelkopeend in de Oostvaardersplassen in juli van hetzelfde jaar werd afgewezen. Dichter bij onze regio
is vanaf de winter van 2004-2005 een aan de rechterpoot geringd mannetje gezien op het IJmeer bij
Muiden/Muiderberg en directe omgeving.
Zelf zag ik, zonder enige mogelijkheid om ringen vast te stellen, een mannetje in de Horstermeerpolder
op 23 april 2006. Deze waarneming is door een mij onbekende vogelaar ingediend bij CDNA en inmiddels
afgewezen.
Op de Nederlandse vogellijst staan meer eenden uit Noord-Amerika, waaronder Grote Tafeleend,
Ringsnaveleend, Amerikaanse Smient, Blauwvleugeltaling en Amerikaanse Wintertaling. Al deze soorten
staan op de lijst van beoordeeltaxa, vanwege de gerede kans dat de ouders van deze veelal in collecties
gehouden soorten dwaalgasten zijn.
Opmerkelijk is de status van Rosse Stekelstaart. Van deze eendensoort, die ooit is uitgezet in Engeland
en zich daarna heeft verspreid over geheel West-Europa, zouden alle voorouders met zekerheid uit
gevangenschap afkomstig zijn. Echter, vergeleken met de verspreidingkaartjes van de eerder genoemde
Noord-Amerikaanse soorten, lijkt de verspreiding van de Rosse Stekelstaart nagenoeg identiek. Het is dan
toch op zijn minst merkwaardig dat de Rosse Stekelstaart per definitie een geïntroduceerde soort is en
een Buffelkopeend van wilde herkomst kan zijn...
Ik wacht de beoordeling door de CDNA met spanning af.
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Waarnemingen  april - september 2006
Dennis de Vré

V

ia het Amsterdams VogelNet (AVN) hoorde ik dat de waarnemingssecretaris, Paul Marcus,
ermee zou stoppen en dat de Vogelwerkgroep Amsterdam dus een nieuwe zocht. Ik heb een
e-mail geschreven dat het toch niet zo heel moeilijk zou moeten zijn en dat ik eventueel wel mee
wilde helpen. Prompt werd ik tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot de nieuwe
waarnemingssecretaris. En hier is dus de eerste waarnemingenrubriek van mijn hand. Helaas een
kwartaal te laat, waarvoor mijn excuses.
Voor de mensen die mij niet kennen zal ik mij eerst even voorstellen. Ik ben een geboren en
getogen Amsterdammer die een paar jaar geleden zich meer en meer ging interesseren voor het
vogelleven in en om Amsterdam. Ik ben een vogelcursus gaan volgen bij het IVN waar ook een
aantal leden van de VWGA als docent optraden. Daar heb ik heel veel geleerd en ben ik steeds
bewuster gaan kijken naar vogels. Ik ben dus nog echt een beginner in dit vak.
Ik ben getrouwd, heb twee kinderen van vier en zes maanden en in mijn dagelijks leven ben ik
consultant. Daarnaast volg ik de opleiding voor natuurgids bij het IVN in Het Gooi. Al met al een
druk bestaan waarbij ook nog deze rubriek tot stand moet komen.
Ik heb lang nagedacht hoe ik precies de waarnemingenrubriek zou gaan vullen. Ik pakte oude
Gierzwaluwen erbij en bekeek hoe het “moest”. Omdat ik een nieuwkomer ben, nam ik de lijst
vogels die in De Gierzwaluw stond ter hand en met behulp van zoekopdrachten op AVN vulde
ik de lijst met waarnemingen van het laatste kwartaal. Daarna bekeek ik het geheel nog eens en
deed ik een steekproef. Daaruit bleek dat ik nog aardig wat miste. Er vliegen namelijk ook blako’s,
zillies, vugo’s en habapa’s rond in Amsterdam. Deze kon ik met de zoekopdrachten natuurlijk niet
vinden.
Toen besloot ik om opnieuw te beginnen. Afgelopen weken liep ik alle e-mails van de afgelopen
twee kwartalen van het AVN door. Vanuit mijn eigen - in vele doorgewinterde vogelaarogen
waarschijnlijk geringe - vogelkennis pikte ik die waarnemingen eruit die ik bijzonder vind. Per plek
nam ik steeds de eerste waarneming van een bepaalde soort, dus elke plek komt per soort slechts
één keer voor. Ik heb de meldingen met een vage plaatsaanduiding of zonder exacte aantallen
niet meegenomen. Hierna pakte ik de Lijst van Nederlandse vogelsoorten van de CDNA erbij en
zette alle soorten in de juiste volgorde. Verder wil ik nog op zoek gaan naar een manier om extra
informatie bij de waarnemingen te vermelden.
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Ik heb de afgelopen weken, bij het samenstellen van de rubriek, genoten van alle meldingen die
ik via AVN heb gelezen en die ik van verschillende personen direct heb gekregen. Voor mij een
stimulans om meer naar buiten te gaan. Want het is een bijzonder half jaar geweest. Zo zijn er
misschien wel zes nieuwe soorten voor de Amsterdamse regio: Siberische Taling, Buffelkopeend,
Groene Reiger, Schreeuwarend, Terekruiter en Kleine Klapekster. Een Steppevorkstaartplevier werd
voor de tweede en een Roodkopklauwier voor de derde maal vastgesteld in de regio.
Ik heb nu de rubriek samengesteld in navolging van mijn voorganger, die ik bedank voor al
die jaren van inspanning voor deze rubriek. Ik weet nu hoeveel werk het is om een mooie
waarnemingenrubriek samen te stellen.
Ik hoop dat deze waarnemingenrubriek aan de verwachtingen voldoet. Mocht je op- of
aanmerkingen hebben, positief of negatief, dan kan je me altijd een bericht sturen. Al je
waarnemingen kan je naar AVN of direct naar mij sturen, al dan niet gebruik makend van het
waarnemingenformulier.
Dennis de Vré, Mezquitalaan 61, 1064 NS Amsterdam, dennisdevre@hccnet.nl

Waarnemingen in de periode april - juni 2006
Zwarte Zwaan 01-04 Schinkelbos 1 ex. (RH).
Toendrarietgans 13-05 Bovenkerk 1 ex. (WvdS).
Krooneend 03-04 UNA-meertje, Vijfhoek 2 ex. (MV). 11-04 Botshol 2 ex. (FvdL). 19-04
Ouderkerkerplas (WS). 27-05 sluizen Nigtevecht 3 ex. (EdB). 30-05 Haven Ballast, Vijfhoek 12 ex.
(MV). 02-06 Diemerpark 3 ex. (FV).
Topper 01-04 Kinselbaai 9 ex. (FvG).
Brilduiker 03-04 Vijfhoek 2 ex. (MV). 06-04 Vijfhoek 15 ex. (FvG). 12-06 Ouderkerkerplas 1 ex.
(HB). 25-06 Kinselmeer 1 ex. (NZ).
Middelste Zaagbek 02-04 IJsselmeer bij Marken 1 ex. (SM).
Pijlstaart 01-04 weiland Boerderij Meerzicht, Asd.Bos 1 ex. (RH). 10-04 Kinseldam 2 ex. (HB).
Landje van Geijsel 2 ex. (FvdL). 11-04 Spaarnwouderplas 2 ex. (PM).
Zomertaling 02-04 Landje van Geijsel 1 p. (EdB). 02-06 Polder IJdoorn 2 ex. (MV). 11-06 Polder
de Rondehoep; dit broedseizoen 6 p. (MK). 03-06 Polder IJdoorn 13 ex. (FvG). 03-06 De Kinsel 3
ex. (FvG), 21-04 1 p. copulerend (EdB).
Siberische Taling 18-05 Landje van Geijsel (LE). 21-05 Polder IJdoorn (RA). Dit ongeringde
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mannetje is een nieuwe soort voor de regio, door de CDNA aanvaard in november 2006.
Wintertaling 04-04 Science Park 4 ex. (AJ). 12-04 Varkensland 100 ex. (FvG).
Patrijs 13-05 Schiphol 4 ex. (WvdS).
Kwartel 19-05 Polder de Rondehoep (MK).
Roerdomp 22-04 Varkensland 1 ex. (FvG). 04-05 De Kluut 1 ex. (RR). 14-05 Aandammergouw 1
ex. (FV). 05-06 Diemerpark 1 ex. (HB). 07-06 Hekslootpolder 1 ex. (RR).
Kwak 08-06 Oosterpark 1 ex. (MV). 13-06 Polder IJdoorn 1 ex. (LS). 23-06 Nieuwe Diep 1 ex.
(FvG).
Groene Reiger 25-04 De Nieuwe Meer 1 ex. (Rein Cremer); 09-06 laatste waarneming op deze
plek. De waarneming is ingediend bij de CDNA. Indien aanvaard, is het een nieuwe soort voor de
regio; zie ook het artikel van Ronald van Dijk in De Gierzwaluw, jg. 44 (2). 24-06 De Bretten (RR,
TvD).
Grote Zilverreiger 03-04 Aetsveldsche Polder 2 ex. (EdB). 04-04 Varkensland 2 ex. (FvG). 06-04
Vijfhoek 5 ex. (CV). 07-04 Marken 1 ex. (FV). 01-06 Diemerpolder 1 ex. (HB).
Purperreiger 19-04 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (FvG). 28-05 Varkensland 1 ex.
(FvG). 01-06 Diemerpolder 1 ex. (MK). 13-06 Nigtevecht 1 ex. (EdB). 03-06 Polder de Rondehoep
1 ex. (MK). 29-06 Groot-Duivendrechtse polder 1 ex. (RvD).
Zwarte Ooievaar 18-06 Reigersbos 2 ex. opschroevend en zuidwaarts wegzwevend (Martijn de
Jonge).
Ooievaar 09-04 Frankendael 5 ex. (HB). 21-04 Groote IJpolder 1 ex. (RR). 02-05 Liergouw 1 ex.
(HR). 28-06 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (RR).
Heilige Ibis 24-04 Botshol 2 ex. (KJ).
Lepelaar 04-04 Landje van Geijsel 1 ex. (WS). 06-04 Vijfhoek 2 ex. (CV). 14-04 haven Muiden

3 ex. over, Kinseldam 5 ex. over (EdB). 19-04 Diemerpark 1 ex. (MvL). 20-4 Polder IJdoorn 1 ex.
(FvG). 26-04 Aetsveldsche Polder 1 ex. (EdB). 29-04 Hekslootpolder 2 ex., Spaarnwoude 6 ex. (RR).
08-05 Lutkemeer 1 ex. (JvB). 23-05 Kinseldam 2 ex. (FvG). 25-05 Erasmusgracht 1 ex. (RA). 25-05
Polder de Rondehoep 1 ex. (Marc Smits). 29-05 Ouderkerkerplas 1 ex. (EdB). 14-06 Driemond 1
ex. (EdB).
Roodhalsfuut 10-04 Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (KJ). 19-05 Ouderkerkerplas 2 ex. (Lucas Kaaij).
20-05 De Poel, Asd.Bos 1 ex. (PPB).
Geoorde Fuut 03-04 Vijfhoek 4 ex. (MV). 16-04 IJ-haven 1 ex. (KJ).
Wespendief 23-04 Aetsveldsche Polder 1 ex. (EdB). 05-05 Polder de Rondehoep 1 ex. (FvdL). 0805 De Kluut 1 ex. (PM). 18-05 Asd.Bos 1 ex. (RH). 24-06 Lutkemeerpolder (PT).
Rode Wouw 09-04 Durgerdam 1 ex. (RA). 10-06 Tuindorp Oostzaan 1 ex. (PV).
Bruine Kiekendief 03-04 Diemerpark 1 ex. (HB). 05-04 Batterij-Spaarnwouderveen 2 ex. (PM).
06-04 De Kluut 2 ex. (PT). 16-04 Vijfhoek 2 ex. (FV). 25-04 Polder IJdoorn 2 ex. (HR). 23-05 Jan
van Galenstraat 1 ex. (PM). 09-06 Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (RH). 17-06 Nigtevecht 1 ex.
(EdB).
Schreeuwarend 07-04 Aetsveldsche Polder 1 overvliegend ex.; mogelijk deze soort; zeer grote
bruine roofvogel met lichte vlekken bovenop. Alle andere ter plaatste zijnde vogels vlogen op. De
vogel  vloog zelf richting O (EdB).
Visarend 08-05 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (MvL). 13-05 Polder IJdoorn 1 ex. (WvdS).
Smelleken 10-04 Waardassackerpolder 1 ex. (FvdL). 12-04 Varkensland 1 ex. (FvG). 25-04 Polder
IJdoorn 1 ex. (HR). 03-05 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (RR). 13-05 Botshol 1 ex. (WvdS).
Boomvalk 16-04 VTC Wijkergouw 1 ex. (AJ). 21-04 Sloterplas 1 ex. (PM). 24-04 De Kluut 2
ex. (PM). 26-04 Binnengouw 1 ex. (FvG). 27-04 Aetsveldsche Polder 1 ex. (EdB). 19-05 Landje
van Geijsel 1 ex. (RR). 01-06 Diemerpark 2 ex. (MvL). 02-06 Gein-Zuid 1 ex. (EdB). 05-06
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Erasmusgracht 1 ex. (RA). 16-06 Vijfhoek 1 ex. (EdB). 17-06 Nigtevecht 1 ex. (EdB). 25-06
Zuiderwoude 1 ex. (FV).
Slechtvalk 14-04 Ransdorp 1 ex. (EdB).
Waterral 14-04 Diemerpark 1 ex. (RH). 14-04 Vijfhoek 1 ex. (EdB).23-04 Volgermeerpolder 2 ex.
(JLK). 04-05 De Kluut 1 ex. (KJ). 02-06 Diemerpark 2 ex. (MvL).
Porseleinhoen 30-06 Nigtevecht 1 ex. (EdB).
Steltkluut 17-05 Landje van Geijsel 2 ex. (WvdS).
Kluut 21-04 Kinsel 56 ex. (EdB).
Kleine Plevier 03-04 Science Park 1 ex. (MV). 05-04 De Kluut 1 ex. (PM). 06-04 Lutkemeer 2 ex.
(PT). 15-04 Schinkelbos 2 ex. (John van der Woude). 16-04 Polder IJdoorn 8 ex. (FvdL). 17-04
Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (EdB). 23-04 Osdorper Binnenpolder 2 ex. (JvV). 29-04 Landje
van Geijsel 1 ex. (EdB). 01-05 Groote IJpolder 1 ex. (KJ). 26-05 Gruiterspolder 1 ex. (RR). 28-05
Erasmusgracht 2 ex. (RR).
Bontbekplevier 21-04 Kinseldam 2 ex. (EdB).
Strandplevier 10-04 Kinseldam 1 ex. (HB). 15-05 Landje van Geijsel 1 ex. (WS).
Goudplevier 02-04 Marken 1000 ex. (SM).
Zilverplevier 23-04 Kinseldam 1 ex. (FV). 11-05 Polder IJdoorn 1 ex. (RBe). 23-05 Lutkemeer 1 ex.
(RR).
Kanoet 14-04 Kinsel 3 ex. (EdB). 17-04 Kinseldam 2 ex. (WS). 13-05 Landje van Geijsel 1 ex. (WS).
09-06 Polder IJdoorn 1 ex. (LS).
Drieteenstrandloper 11-05 Polder IJdoorn 1 ex. (RA).
Kleine Strandloper 08-05 Landje van Geijsel 1 ex. (WS). 11-05 Polder IJdoorn 1 ex. (RBe).
Temmincks Strandloper 02-05 Polder IJdoorn 1 ex. (FvG). 06-05 Landje van Geijsel 8 ex. (AvL).
Krombekstrandloper 02-05 Polder IJdoorn 2 ex. (FvG). 20-05 Landje van Geijsel 1 ex. (PM).
Bonte Strandloper 07-04 Marken 1 ex. (FV). 02-04, 14-04 Landje van Geijsel resp. 1 en 5 ex. (EdB).
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20-04 Kinseldam 24 ex. (FvG). 11-05 Polder IJdoorn 9 ex. (RA).
Kemphaan 17-04 Landje van Geijsel 50 ex. (EdB).
Bokje 07-04 Marken 1 ex. (FV). 23-04 Broekermeer 1 ex. (JLK). 24-04 Lutkemeerpoder 1 ex. (JvB).
Watersnip 03-04 Schinkelbos >10 ex. (KJ). 04-04 Science Park 14 ex. (AJ). 09-04 Landje van Geijsel
14 ex. (EdB). 16-04 Polder IJdoorn 2 ex. (FvdL). 16-04 Osdorper Binnenpolder 2 ex. (RR). 17-04
Houtrakkerbeemden 3 ex. (EdB).
Houtsnip 01-04 Amstelstation 1 ex. (RH). 06-04 Waternatuurtuin, Westerpark 1 ex. (MW).
Regenwulp 16-04 Kinseldam 7 ex. (FvdL). 16-04 Landje van Geijsel 2 ex. (WS). 17-04 De Hoge Dijk
4 ex. (EdB). 21-04 Houtrakkerbeemden 2 ex. (PM). 22-04 Varkensland 25 ex. (FvG). 04-05 Osdorper
Binnenpolder 4 ex. (RR). 30-06 Nigtevecht 1 ex. (EdB).
Wulp 17-04 Landje van Geijsel 5 ex. (EdB).
Terekruiter 04-05 Kinseldam 1 ex. (William Price); nieuwe soort voor de regio en door de CDNA
aanvaard. Op 12-07 nam de zelfde William wederom een Terekruiter waar in de Balgzandpolder in de
kop van Noord-Holland.
Oeverloper 20-04 t.o. De Kluut (PM). 23-04 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (JvV). 26-04
Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 05-05 Erasmusgracht 1 ex. (RA). 05-05 gracht bij Plein 40-45 1 ex. (RA).
05-05 Landje van Geijsel 1 ex. (FvdL). 06-05 NDSM-werf 2 ex. (RR). 15-05 Windrooskade 2 ex. (CV).
17-05 Schinkelbos 1 ex. (RR).
Witgatje 01-04 Science Park 3 ex. (FvdL). 06-04 Lutkemeerpolder 2 ex. (PT). 11-04
Proostdijerdwarsweg 2 ex. (FvdL). 12-04 Varkensland 1 ex. (FvG). 16-04 Osdorper Binnenpolder 1 ex.
(RR). 19-04 Houtrakkerbeemden 1 ex. (PM). 19-04 Vecht 1 ex. (EdB). 20-04 De Hoge Dijk 1 ex. (EdB).
23-04 Poppendammergouw 1 ex. (JLK).
Zwarte Ruiter 04-04 Landje van Geijsel 2 ex. (WS). 16-04 Polder IJdoorn 2 ex. (FvdL). 23-04 Osdorper
Binnenpolder 2 ex. (JvV). 08-05 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 13-05 Schiphol 3 ex. (WvdS).
Groenpootruiter 12-04 Varkensland 1 ex. (FvG). 16-04 Polder IJdoorn 1 ex. (FvdL). 16-04 Osdorper
Binnenpolder 1 ex. (RR). 19-04 Houtrakkerbeemden 1 ex. (PM). 24-04 Nwe.Brettenpad 2 ex. (PM). 0105 Groote IJpolder 1 ex. (KJ). 02-05 Landje van Geijsel 2 ex. (LE). 25-06 Zuiderwoude 2 ex. (FV).
Poelruiter 05-05 Landje van Geijsel 1 ex. (FvdL).
Bosruiter 16-04 Polder IJdoorn 1 ex. (FvdL). 23-04 Landje van Geijsel 1 ex. (WS). 07-05 Osdorper
Binnenpolder 2 ex. (RR). 08-05 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).
Steenloper 30-04 Kinseldam 1 ex. (HR). 17-05 Landje van Geijsel 1 ex. (WvdS).
Rosse Franjepoot 23-04 Poppendammergouw 1 ex. (JLK).
Zwartkopmeeuw 14-04 Kinseldam 4 ex. (EdB). 21-04 Diemerpark 2 ex. (EdB).
Geelpootmeeuw 03-04 Zeeburgerpad 1 ex. 3kj (RA). 09-04 Mauritskade 1 ex. 3kj (RA). 07-05
Kinseldam 1 ex. (RA). 23-06 Jan van Galen sportpark 2 ex. 2kj en 3 kj (RA). 25-06 Albardagracht 1 ex.
(RA). 25-06 Erasmusgracht 1 ex. 3kj (RA).
Pontische Meeuw 08-04 Vijfhoek 1 ex. 2kj (RH). 01-05 Landje van Geijsel 1 ex. (LE). 11-05 Kinseldam
1 ex. (RA).
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Dwergmeeuw 15-04 Vijfhoek 2 ex. (FV). 19-04 Kinseldam 16 ex. (FV).
Dwergstern 18-04 Houtrakkerbeemden 1 ex. (PM). 07-05 Kinseldam 1 ex. (RA).
Grote Stern 16-04 Vijfhoek 2 ex. (FV).
Reuzenstern 08-05 Kinseldam 1 ex. (MV).
Zwarte Stern 17-04 Kinselmeer 3 ex. (FV). 21-04 Kinseldam 15 ex. (EdB). 21-04 Landje van
Geijsel 14 ex. (FvdL). 17-05 Ouderkerkerplas 1 ex. (MV). 02-06 Winkeldijk 1 ex. (RivD).
Witwangstern 03-05 De Kluut 1 ex. (CvB). 19-06 Kinseldam 1 ex. (HB).
Zomertortel 12-05 kruising Lichtboei en Branding, A’veen 1 ex. (EdV). 20-05 Polder IJdoorn 2 ex.
(PM).
Koekoek 09-04 Flevopark 1 ex. (JV). 14-04 Westgaarde 1 ex. (PT). 19-04 De Batterij 1 ex. (RR).
20-04 De Hoge Dijk 1 ex. (WS). 23-04 Diemerpolder 1 ex. (HB). 27-04 Diemerbos 1 ex. (EdB). 2704 Nigtevecht 1 ex. (EdB). 04-05 De Bretten 1 ex. (DdV). 16-05 station Weesp 1 ex. (EdB). 18-05
Ouderkerkerplas 1 ex. (HB). 27-05 Gaasperplaspark 1 ex. (EdB). 02-06 Fort Nigtevecht 1 ex. (EdB).
16-06 UNA-meertje 1 ex. (EdB).
Kerkuil 15-04 Belgiëplein 1 ex. dood aangetroffen; geringd op 19 juni 2001 in Ilpendam uit een
nest van vier (MM). 07-06 Zuiderzeeweg 1 ex. (MK).
Steenuil 14-04 Polder de Rondehoep 1 ex. (MK).
Bosuil 27-04 Asd.Bos 2 ex. (RH).
Ransuil 01-04 Westgaarde 1 ex. (RR). 07-06 Noorderbegraafplaats 1 ex. (ED).
Velduil 02-05 Schiphol-Oost 1 ex. (WvdW).
Gierzwaluw 15-04 haven Muiden 2 ex. (EdB).
IJsvogel 02-04 Radar, Asd.Bos 2 ex. (RH). 04-04 Science Park 1 ex. (AJ). 06-04 Vijfhoek 1 ex.
(CV). 10-04 Diemerpark 1 ex. (GvD). 14-04 Westgaarde 1 ex. (PT). 16-04 Fort Uitermeer, Weesp 1
ex. (EdB). 21-04 Amstelpark 1 ex. (FvdL). 23-04 De Kluut 2 ex. (KJ). 24-04 VTC Tigeno 1 ex. (JvB).
29-04 Jaagpad 1 ex. (EdB). 26-06 noordzijde Coentunnel 2 ex. (NZ).
Bijeneter 14-06 Overtoomse Sluis 1 ex. op geringe hoogte al roepend overvliegend vanuit de
richting van het Vondelpark richting NO (RR).
Groene Specht 07-04 Fort Uitermeer, Weesp 1 ex. (EdB).
Veldleeuwerik 01-04 Schinkelbos 6 ex. (RH). 12-04 Lutkemeer 4 ex. (RR). 12-04 Varkensland 30
ex. (FvG). 17-04 Inlaagpolder 1 ex. (EdB).
Oeverzwaluw 02-04 Schinkelbos 2 ex. (RH). 03-04 Aetsveldsche Polder 1 ex. (EdB). 07-04
Marken 2 ex. (FV). 10-04 Waardassackerpolder 1 ex. (FvdL). 13-04 De Braak 50 ex. (PT). 14-04
Ouderkerkerplas 12 ex. (PT). 15-04 Vijfhoek 2 ex. (FV). 17-04 Houtrakkerbeemden-west 3 ex.
(EdB). 21-04 Diemerpark 1 ex. (EdB). 06-05 NDSM-werf 2 ex. (RR).
Huiszwaluw 15-04 haven Muiden 1 ex. (EdB). 03-06 jachthaven Bon, Winkeldijk 28 bezette
nesten (EdB).
Boompieper 16-04 Polder IJdoorn 2 ex. (FvdL). 17-04 Aandammergouw 1 ex. (FV). 19-04
Diemerpark 1 ex. (MvL). 19-04 steigereiland IJburg 1 ex. (HB). 05-05 Westgaarde 1 ex. (JvB).
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13-05 Westpoort 1 ex. (WvdS).
Graspieper 01-06 Diemerpark 1 ex. (MvL). 02-06 Science Park 1 ex. (MV).
Waterpieper 02-04 Landje van Geijsel 2 ex. (WS). 05-04 De Kluut 1 ex. (PM).
Engelse Gele Kwikstaart 13-05 Landje van Geijsel 1 ex. (WS).
Gele Kwikstaart 02-04 Landje van Geijsel 1 ex. (EdB). 02-04 Liergouw 1 ex. (HR). 03-04 Schinkelbos 1
ex. (KJ). 06-04 Spaarnwouderveen 1 ex. (PT). 07-04 Marken 8 ex. (FV). 08-04 Vijfhoek 2 ex. (RH). 10-04
Diemerpark 1 ex. (GvD). 17-04 Houtrakkerbeemden-west 2 ex. (EdB). 22-04 Oeverlanden Nwe.Meer 1
ex. (RH). 23-05 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (TK). 25-05 Nigtevecht 1 ex. (EdB). 26-05 Inlaagpolder 1
ex. (RR).
Grote Gele Kwikstaart 03-04 Camping Zeeburg (MV). 07-04 Marken 1 ex. (FV). 12-04 Den Ilp 1 ex.
(JLK).
Rouwkwikstaart 10-04 Kinseldam 2 ex. (HB). 08-05 Polder IJdoorn 1 ex. (MV).
Pestvogel 11-04 De Kluut 5 ex. (PM).
Nachtegaal 15-04 Diemerpark 2 ex. (WS). 17-4 Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (RR). 18-04 Geuzenbos
1 ex. (KJ). 20-04 Houtrakbos 1 ex. (PM). 23-04 Nieuwe Hemweg 1 ex. (KJ). 23-04 Gaasperplas 1 ex.
(WS). 26-04 Henk Sneevlietweg 1 ex. (JvV). 03-05 De Kluut 1 ex. (RR). 20-05 De Poel, Asd.Bos 1 ex.
(PPB).
Blauwborst 01-04 noordkant Asd.Bos 1 ex. (FV). 03-04 Diemerpark 3 ex. (HB). 03-04 Overdiemen 2
ex. (MV). 04-04 Waternatuurtuin, Westerpark 1 ex. (KJ). 06-04 Brettenzone 1 ex. (PT). 08-04 De Hoge
Dijk 2 ex. (WS). 12-04 Varkensland 1 ex. (FvG). 13-04 Lutkemeer 3 ex. (RR). 14-04 Vijfhoek 2 ex. (EdB).
16-04 Polder IJdoorn 2 ex. (FvdL). 18-04 Theemsweg 1 ex. (KJ). 19-04 Schinkelbos 2 ex. (JvdB). 23-04
Poppendammergouw 1 ex. (JLK). 27-04 Gaasperzoom 1 ex. (EdB). 03-06 Gein-Noord 1 ex. (EdB). 0706 Hekslootpolder 1 ex. (RR). 24-06 Schinkelbos 1 ex. (CK).
Zwarte Roodstaart 03-04 elektriciteitscentrale Vijfhoek 1 ex. (MV). 13-04 Amsterdam Arena 1 ex.
(Theo Postma). 17-04 Centraal Station 1 ex. (Dirk Tanger). 18-04 Raasdorperweg 1 ex. (KJ). 18-04
Polderweg 1 ex. (FvG). 19-04 IJburg 1 ex. (HB). 21-04 Paul Hufkade (EdB).
Gekraagde Roodstaart 04-04 Science Park 1 ex. (AJ).
Paapje 23-04 Poppendammergouw 1 ex. (JLK). 04-05 De Kluut 1 ex. (DdV). 08-05 Diemerpark 1 ex.
(MV). 11-06 Schinkelbos 1 ex. (CK).
Roodborsttapuit 13-05 Schiphol 1 ex. (WvdS).
Tapuit 01-04 Lutkemeerpolder 1 ex. (PT). 03-04 Radarweg 1 ex. (PM). 07-04 Marken 1 ex. (FV).
08-04 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (WS). 11-04 Diemerpark 2 ex. (MvL). 17-04
Aandammergouw 1 ex. (FV). 19-04 Steigereiland, IJburg 3 ex. (HB). 19-04 Schinkelbos 2 ex. (JvdB).
22-04 Varkensland 1 ex. (FvG). 23-04 Poppendammergouw 2 ex. (JLK). 03-05 De Kluut 1 ex. (KJ). 1205 Landje van Geijsel 1 ex. (WS). 13-05 Polder de Rondehoep 1 ex. (RA).
Beflijster 15-04 De Poel, Asd.Bos (EdV). 19-04 Diemerpark 3 ex. (MvL). 19-04 Westgaarde 2 ex. (JvB).
22-04 Gijsbrecht van Aemstelpark 1 ex. (AvL).
Grote Lijster 26-04 Aetsveldsche Polder 1 ex. (EdB).
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Sprinkhaanzanger 10-04 Diemerpark 1 ex. (GvD). 15-04 Polder IJdoorn 1 ex. (FvG). 18-04 BatterijSpaarnwouderveen 1 ex. (PM). 11-05 Schinkelbos 1 ex. (CK). 02-06 Gein-Zuid 1 ex. (EdB).
Snor 15-04 Polder IJdoorn 1 ex. (FvG). 21-04 Diemerpark 1 ex. (EdB). 21-04 De Kluut 1 ex. (PM). 2204 Varkensland 1 ex. (FvG). 09-06 Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (RH).
Spotvogel 07-05 Spaklerweg 1 ex. (ED). 11-05 Schinkelbos 1 ex. (CK). 14-05 Aandammergouw 1 ex.
(FV). 24-05 Watergang 1 ex. (FvG). 25-05 Nigtevecht 1 ex. (EdB). 26-05 Asd.Bos 2 ex. (RH). 30-05 St.
Barbara 1 ex. (KJ). 30-05 Diemerpark 2 ex. (MV). 02-06 Fort Nigtevecht 1 ex. (EdB). 03-06 Gein-Noord
1 ex., Waver 1 ex. (EdB). 10-06 Lutkemeer 1 ex. (JvB).
Bosrietzanger 02-05 De Batterij 1 ex. (PT). 16-05 Waternatuurtuin, Westerpark 3 ex. (SK). 17-05
Ouderkerkerplas 1 ex. (MV). 17-05 Schinkelbos 1 ex. (RR). 18-05 Holendrechter- en Bullewijkerpolder
3 ex. (FvG). 19-05 Middelveldsche Akerpolder, Osdorp 1 ex. (Ruud Smit). 20-05 De Poel, Asd.Bos 1 ex.
(PPB). 22-05 Lutkemeer 1 ex. (RR). 30-05 Diemerpark 2 ex. (MV). 02-06 Winkeldijk 1 ex., Gein-Zuid 1
ex. (EdB). 03-06 Science Park 2 ex. (Peter Jongejans). 16-06 UNA-meertje 4 ex. (EdB).
Grote Karekiet 05-05 Ouderkerkerplas 1 ex. (FvdL). 16-06 UNA-meertje 1 ex. (EdB).
Braamsluiper 18-04 Polderweg 1 ex. (FvG). 21-04 De Kluut 1 ex. (PM). 23-04 Hogeweg
Watergraafsmeer 1 ex. (HB). 25-04 Linnaeuskade 1 ex. (FvG). 27-04 zuidkant Gaasperplas 1 ex. (EdB).
06-05 Polder IJdoorn 1 ex. (PPB). 11-05 Vondelpark 1 ex. (MM). 15-05 parkeerplaats Artis 1 ex. (Jan
Timmer). 25-05 Erasmusgracht 1 ex. (RA). 02-06 VTC Kweeklust 1 ex. (MV). 02-06 Maxis, Muiden 1 ex.
(RivD).
Grasmus 15-04 Diemerpark 1 ex. (FV). 20-04 Nieuwe Hemweg 1 ex. (PM). 21-04 Kinsel 1 ex. (EdB).
25-04 Waternatuurtuin Westerpark 1 ex. (FvG). 27-04 spoorbrug Gemeenschapspolder 4 ex. (EdB).
16-05 Sloterdijkerweg 1 ex. (SK). 25-05 Erasmusgracht 1 ex. (RA). 16-06 UNA-meertje 1 ex. (EdB).
Tuinfluiter 21-04 Diemerpark 2 ex. (EdB). 25-04 Waternatuurtuin, Westerpark 1 ex. (FvG). 27-04

Gaasperplaspark 2 ex. (EdB). 05-05 Asd.Bos 4 ex. (RH).
Zwartkop 04-04 Polderweggebied 1 ex. (FvG). 06-04 Brettenzone 1 ex. (PT). 06-04 Hogeweg nabij
spoor 1 ex. (FV). 08-04 Diemerpark 1 ex. (RH). 08-04 Vijfhoek 1 ex. (RH). 10-04 Reigersbos 1 ex. (WS).
20-04 De Hoge Dijk 1 ex. (EdB). 22-04 Meerzicht, Asd.Bos 2 ex. (WvdW).
Fluiter 06-05 Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (RA). 11-05 Vliegenbos 1 ex. (RA). 13-05 Westgaarde 1 ex.
(WvdS).
Vuurgoudhaan 09-04 Westgaarde 1 ex. (JvB). 29-04 Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (EdB).
Grauwe Vliegenvanger 05-05 Polder de Rondehoep 6 ex. (FvdL). 05-05 Flevopark 1 ex. (JV). 06-05
Diemerpark 1 ex. (RA). 24-05 Watergang 1 ex. (FvG). 01-06 Sportvelden Diemen 1 ex. (HB).
Bonte Vliegenvanger 17-04 Westgaarde 1 ex. (JvB). 04-05 Flevopark 1 ex. (JV). 03-06 Spaklerweg 1
ex. (DB).
Baardmannetje 14-04 Diemerpark 1 ex. gehoord (EdB). 17-04 De Kluut 1 ex. (PM).
Witkoppige staartmees 14-04 Beatrixpark (Frank Warendorf).
Zwarte Mees 04-04 Linnaeushof, Watergraafsmeer 1 ex. (FvG).
Matkop 01-04 nabij Boerderij Meerzicht 1 ex. (RH). 05-04 Spaarnwouderveen 1 ex. (PM). 08-4
Klarenbeek 2 ex. (WS). 10-04 Radar Asd.Bos 1 ex. (RH). 14-04 Vijfhoek 1 ex. (EdB). 17-04 De Hoge
Dijk 3 ex. (EdB). 20-04 Nwe.Brettenpad 1 ex. (PM). 22-04 Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (RH). 02-05
Diemerpark 1 ex. (HB). 13-05 Sloterpark 1 ex. (RA).
Boomklever 05-04 oostoever Sloterpark 1 ex. (DdV). 07-04 Vecht 1 ex. (EdB). 09-04 Westgaarde 1 ex.
(JvB). 10-04 Oeverlanden Nwe.Meer 2 ex. (KJ). 15-05 Zorgvlied 1 ex. (FvG).
Wielewaal 16-04 Westgaarde 1 ex. (JvB).
Kleine Klapekster 08-05 Waterlandse Golfbaan, Amsterdam Noord 1 ex., “specifieke koptekening
(het zwarte voorhoofd en veel uitgebreider zwart op de kop dan een Klapekster), gedrongen postuur”,
gepest door 3 Putters, vloog op richting ‘t Nopeind (RVo). Het is niet bekend of deze waarneming is
ingediend bij de CDNA; het zou een nieuwe soort voor de regio zijn.
Roodkopklauwier 31-05 Diemerpark 1 vr. 2kj (HB); 02-06 laatste waarneming. Derde geval in de
regio; eerder waargenomen mei 1976 en mei 1905.
Roek 04-04 Molenwijk 10 nesten (PV). 05-04 Intratuin 7 nesten (FvG).
Raaf 07-05 Nigtevecht 1 ex. (EdB).
Ringmus 19-04 Vecht 10 ex. (EdB). 02-06 Winkeldijk div. ex. (EdB).
Goudvink 04-06 Overdiemerweg 1 ex. (NZ).
Appelvink 06-04 Westgaarde 1 ex. (PT). 12-04 Flevopark 1 ex. (CV).

FOTO: NIRK ZIJLMANS

Goudvink,
Overdiemerweg,
4 juni 2006
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Waarnemingen in de periode juli - september 2006
Zwarte Zwaan 14-08 Diemerpark 1 ex. (HB). 14-08 Stenenhoofd 1 ex. (SK). 18-08
Kostverlorenvaart 1 ex. (Ilse Schrama). 22-09 Vijfhoek 2 ex. (VOD).
Krooneend 10-07 Vijfhoek 6 ex. (VOD). 07-08 Diemerpark 8 ex. (NZ). 11-09 Gouwzee 34 ex. (NZ),
24-09 135 ex. (EdB)..
Topper 24-09 Gouwzee 1 ex. (EdB).
Buffelkopeend 24-09 Gouwzee 1 ex. (EdB). De waarneming is ingediend bij de CDNA. Indien
aanvaard, is het een nieuwe soort voor de regio; zie ook het artikel in deze Gierzwaluw.
Brilduiker 13-07 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 20-08 Uitdammerdijk 1 ex. (CV).
Grote Zaagbek 11-09 Uitdammerdie 2 ex. (NZ). 25-09 Gouwzee 1 ex. (LS).
Pijlstaart 06-09 Vijfhoek 15 ex. (VOD).
Zomertaling 24-08 Kinseldam 1 ex. (EdB).
Patrijs 12-09 Lutkemeer 6 ex. (RR).
Roerdomp 13-09 Polder IJdoorn 1 ex. (RA).
Kwak 12-07 camping Zeeburg 3 ex. (WvdW).
Groene Reiger 18-09 gemeld op website Dutch Birding: “minder dan een week geleden
waargenomen” in een tuin van een vogelaar in de omgeving van Amsterdam (waarnemer
onbekend). 28-09 omgeving Noorder IJ-plas / Zijkanaal H-weg 1 ex. (FH).
Kleine Zilverreiger 22-09 Vijfhoek 1 ex. (VOD).
Grote Zilverreiger 17-08 Kinsel 1 ex. (PM). 19-08 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 13-09 Polder IJdoorn 1
ex. (MvL). 25-09 Lutkemeer 1 ex. (FvdL).

FOTO: ILSE SCHRAMA

Zwarte Zwaan,
Baarsjes,
18 augustus 2006
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Purperreiger 03-07 Polder IJdoorn 1 ex. (RB). 11-07 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 16-07 Horn- en
Kuijerpolder 2 ex. (EdB). 25-08 Lutkemeer 1 ex. (RR).
Zwarte Ooievaar 16-08 Belmermeer, Waterland 5 juv. ex. foer., later op en weer neer in
Broekermeer; waarschijnlijk overnacht in de directe omgeving (NZ). Een na grootste groep ooit
in de regio (aug. 2001 Bosbaan 7 ex. Z).
Ooievaar 02-07 De Kluut 2 ex. (PM). 06-07 Spaklerweg 5 ex. (CvB). 14-07 Vondelpark 1 ex. (RH).
23-07 Bovenkerkerpolder 2 ex. (KJ). 26-07 Blauwpijpstraat 6 ex. (FV). 29-07 kruising Willem
Dreesweg en Gondel 2 ex. (EdV).
Lepelaar 24-08 Kinseldam 33 ex. (EdB).
Geoorde Fuut 28-09 Vijfhoek 2 ex. (EdB).
Wespendief 02-07 Windroosplein 1 ex. (GvD). 12-07 Spaarnwouderplas 1 ex. (PM). 23-07 Polder
IJdoorn 1 ex. (RA). 15-08 Vijfhoek 1 ex. (GvD). 18-08 Nieuwe Meer 1 ex. (PM). 19-08 De Kluut 2
ex. (PM). 20-08 Middelpolder 1 ex. (MK). 30-08 Schellingwouderbrug 1 ex. (WvdS).
Bruine Kiekendief 12-07 De Kluut 2 ex. (PM). 12-07 Nwe.Brettenpad 1 ex. (PM). 15-07
Zunderdorp 1 ex. (MW). 15-07 Kinseldam 1 ex. (FvG). 23-07 Bovenkerkerpolder 1 ex. (KJ). 30-07
Lutkemeer 2 ex. (RR). 19-08 Vijfhoek 3 ex. (VOD). 24-09 Polder IJdoorn 1 ex. (EdB).
Blauwe Kiekendief 02-08 Lutkemeer 1 ex. (RR).
Visarend 03-07 Diemerpark 1 ex. (HB). 09-09 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 15-09 Polder IJdoorn 1 ex.
(BdK).
Roodpootvalk 15-09 Vijfhoek 1 m. Z (VOD).
Smelleken 14-09 De Munt, Waterland 1 ex. (FV).
Boomvalk 05-07 Slibweg 3 ex. (TK). 21-07 Vijfhoek 3 ex. (VOD). 06-08 Vliegenbos 3 ex. (RV).
15-08 Johannes Vermeerplein 1 ex. (RV). 16-08 Inlaagpolder 3 ex. (PM). 17-08 A’veen zuid 2
ex. (Anton Duijnhouwer). 24-08 Liergouw 1 ex. (EdB). 28-08 Westlandgracht 2 ex. (RvD). 10-09
Bovenkerkerpolder 1 ex. (KJ). 15-09 Polder IJdoorn 2 ex. (BdK). 24-09 Buitengouw 1 ex. (EdB).
28-09 De Heuvel, Asd.Bos 1 ex. (RH).
Slechtvalk 24-09 Polder IJdoorn 1 ex. (EdB).
Waterral 03-07 Diemerpark 1 ex. (HB). 21-07 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 13-08 Nigtevecht 2 ex. (EdB).
19-08 De Kluut 1 ex. (PM). 15-09 Polder IJdoorn 1 ex. (BdK). 16-09 Lutkemeer 1 ex. (JvB). 24-09
Gouwzee 1 ex. (EdB). 28-09 Noorder IJ-plas 1 ex. (FH).
Porseleinhoen 25-07 Polder IJdoorn 1 ex. (FvdL). 25-09 Lutkemeer 1 ex. (FvdL).
Kluut 24-08 Kinseldam 6 ex. (EdB).
Steppevorkstaartplevier 24-08 Kinsel 1 ex. t.p.(Wietze Janse); later ook t.p. Liergouw, ten
westen van Ransdorp. 13-09, 14-09 1 ex. pendelend tussen Polder IJdoorn en omgeving
Ransdorp (MvL, SW, RR); 18-09 laatste waarneming Polder IJdoorn. Deze waarneming is het
tweede geval in de regio (eerste in mei 1958), maar wel de eerste goed gedocumenteerde;
ingediend bij de CDNA.
Kleine Plevier 02-07 Gruiterspolder 4 ex. (PM). 05-07 Schinkelbos 3 ex. (RR). 06-07 Polder
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IJdoorn 15 (FvG). 14-07 Lutkemeer 3 ex. (RR).
Bontbekplevier 24-08 Kinseldam 2 ex. (EdB). 24-09 Polder IJdoorn 12 ex. (EdB).
Goudplevier 04-08 Nigtevecht 1 ex. (EdB). 24-09 Buitengouw 300 ex. (EdB).
Zilverplevier 13-09 Polder IJdoorn 1 ex. (MvL).
Kanoet 11-09 Polder IJdoorn 1 ex. (FvdL).
Kleine Strandloper 19-07 Polder IJdoorn 2 ex. (SW).
Temmincks Strandloper 06-09 Polder IJdoorn 1 ex. (FvG).
Krombekstrandloper 17-07 Polder IJdoorn 3 ex. (FvdL).
Bonte Strandloper 05-08 Schinkelbos 1 ex. (KJ). 24-08 Kinseldam 1 ex. (EdB). 07-09 Polder
IJdoorn 3 ex. (MV).
Breedbekstrandloper 14-09 Polder IJdoorn 1 ex. (JG); 20-09 laatste waarneming.
Kemphaan 24-08 Kinseldam 6 ex. (EdB).
Bokje 24-09 Polder IJdoorn 1 ex. (EdB). 25-09 Lutkemeer 1 ex. (FvdL).
Watersnip 11-07 Kinseldam 4 ex. (RR). 25-07 Polder IJdoorn 10 ex. (FvdL). 05-08 Vijfhoek 30 ex.
(VOD). 06-09 Lutkemeer 1 ex. (JvB). 10-09 Ruigoord 12 ex. (FvdL). 24-09 Rijperweg 4 ex. (EdB).
Regenwulp 09-07 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 16-07 Nigtevecht 2 ex. (EdB). 18-08 Diemerpark 1 ex.
(MV).
Wulp 24-08 Kinseldam 4 ex. (EdB). 24-09 Rijperweg 9 ex. (EdB).
Oeverloper 05-07 Schinkelbos 1 ex. (RR). 06-07 Kinseldam 1 ex. (FvG). 07-07 Vijfhoek 1 ex.
(VOD). 08-07 Lutkemeer 1 ex. (RR). 15-07 Sporenburg 1 ex. (EdB). 26-07 Houtrakkerbeemden 2
ex. (RR).
Witgatje 02-07 Gruiterspolder 1 ex. (PM). 07-07 Science Park 2 ex. (AJ). 07-07 Vijfhoek 1 ex.
(VOD). 14-07 Lutkemeer 2 ex. (RR). 26-07 Houtrakkerbeemden 1 ex. (RR). 07-09 Polder IJdoorn
1 ex. (MV).
Zwarte Ruiter 06-09 Polder IJdoorn 1 ex. (FvG).
Groenpootruiter 02-07 Gruiterspolder 1 ex. (PM). 14-07 Lutkemeer 1 ex. (RR). 05-08 Vijfhoek
13 ex. (VOD). 05-08 Schinkelbos 1 ex. (KJ). 28-09 Polder IJdoorn 1 ex. (EdB).
Bosruiter 02-07 Gruiterspolder 1 ex. (PM). 03-07 Polder IJdoorn 2 ex. (RB). 05-08 Vijfhoek 1 ex.
(VOD). 24-08 Kinseldam 2 ex. (EdB). 10-09 Lutkemeer 1 ex. (FvdL). 12-09 Osdorper Binnenpolder
1 ex. (RR).
Steenloper 23-09 Vijfhoek 1 ex. (VOD).
Grauwe Franjepoot 30-08 Polder IJdoorn 1 ex. (WvdS). 10-09 Lutkemeer 1 ex. (JvB).
Kleine Jager 07-08 Kinseldam 1 ex. (HB).
Dwergmeeuw 06-08 Vijfhoek 1 ex. (VOD).
Geelpootmeeuw 08-07 Erasmusgracht 1 ex. 2kj (RA). 19-07 Kinseldam 1 ex. 3kj (SW). 18-09
Westerpark 1 ex. (FvdL). 24-09 Gouwzee 1 ex. (EdB).
Pontische Meeuw 02-09 Erasmusgracht 1 ex. 1kj (RA). 08-09 Entrepothaven 1 ex. 3kj (RA).
20-09 Vijfhoek 1 ex. 3kj (VOD).
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Dwergstern 05-07 Kinseldam 5 ex. (HB). 07-07 Vijfhoek 1 ex. (VOD).
Lachstern 09-07, 07-08 Kinseldam 1 ex. (HB).
Reuzenstern 07-08 Kinseldam 2 ex. (HB), 24-08 3 ex. (EdB).. 29-08 Vijfhoek 2 ex. (Tom van
Spanje). 13-09 Polder IJdoorn 1 ex. (MvL).
Zwarte Stern 03-07 Kinseldam 3 ex. (RB). 03-09 Varkensland 1 ex. (RVo). 24-09 Uitdammerdijk 1
ex. (EdB).
Grote Stern 11-07 Kinseldam 1 ex. (Claude Crommelin).
Zomertortel 12-08 Nigtevecht 1 ex. (EdB). 13-08 Overdiemerweg 1 ex. (HB).
Koekoek 05-07 Schinkelbos 2 ex. (RR). 31-07 Joris van den Berghweg 1 juv. ex. (RR). 17-08
Kinsel 1 ex. (PM). 19-08 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 03-09 Varkensland 1 ex. (RVo).
Kerkuil 31-08 Zeeburgereiland 1 ex. (MK).
Bosuil 30-07 Handweg, A’veen. 1 ex. (EdV). 30-07 Meerkamp, A’veen. 2 ex. (EdV).
Ransuil 19-07 Zwartegouw 1 ex. (HB). 08-08 Beatrixpark 2 juv. ex. (HB).
Velduil 30-09 Uitdam 1 ex. (JG).
IJsvogel 07-07 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 23-07 De Poel, Asd.Bos 1 ex. (KJ). 18-08 Diemerpark 1 ex.
(MV). 06-09 IJsvogel 2 ex. (JvB). 23-09 Beatrixpark 2 ex. (Hanna Hirsch).
Draaihals 01-09 Aandammergouw 1 platgereden ex. (NZ).
Groene Specht 18-09 Kalfjeslaan 1 ex. (EdB).
Boomleeuwerik 18-09 Vijfhoek 1 ex. (VOD).
Veldleeuwerik 02-08 Lutkemeer 1 ex. (RR). 24-09 Rijperweg 3 ex. (EdB).
Oeverzwaluw 17-07 Diemerpark 2 ex. (FvG). 03-09 Varkensland 4 ex. (RVo).
Huiszwaluw Nigtevecht; in 2006 in totaal 20 bezette nesten (EdB).
Grote Pieper 27-09 Vijfhoek 1 ex. luid roepend (VOD).
Duinpieper 09-09 Vijfhoek 1 ex. (VOD).
Boompieper 26-08 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 16-09 Blauwpijpstraat 1 ex. (FV).
Graspieper 16-09 Blauwpijpstraat 1 ex. (FV).
Gele Kwikstaart 15-07 Holysloot 1 ex. (MW). 23-07 Bovenkerkerpolder 1 ex. (KJ). 16-08
Lutkemeer 5 ex. (JvB). 27-08 Diemerpark 2 ex. (MV). 10-09 Houtrakkerbeemden 20 ex. (PM).
Grote Gele Kwikstaart 22-09 Vijfhoek 2 ex. (VOD).
Blauwborst 22-07 Lutkemeer 1 ex. (RR).
Gekraagde Roodstaart 17-09 Vijfhoek 1 ex. (MV).
Paapje 19-08 Radarweg 1 ex. (PM). 27-08 Diemerpark 1 ex. (MV). 31-08 Lutkemeer 1 ex. (JvB).
10-09 Bovenkerkerpolder 1 ex. (KJ). 11-09 Schinkelbos 5 ex. (KJ). 14-09 Rijperweg 2 ex. (FV).
Tapuit 03-09 Varkensland 4 ex. (RVo). 10-09 Houtrakkerbeemden 1 ex. (PM). 10-09 Lutkemeer 1
ex. (RR).
Sprinkhaanzanger 03-07 Polder IJdoorn 1 ex. (RB). 11-07 Ruige Riet, Sloterpark. 1 ex. (PM). 1207 Diemerpark 9 ex. (MV). 17-07 Science Park 1 ex. (FvG).
Snor 12-07 Vijfhoek 1 ex. (VOD).
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Braamsluiper 02-07 Linnaeuskade 1 ex. (GvD). 03-07 Diemerpark 1 ex. (HB). 05-07 Celebesstraat 1 ex.
(DB).
Zwartkop 13-09 Westgaarde 1 ex. (JvB). 28-09 Polder IJdoorn 1 ex. (EdB).
Vuurgoudhaan 9-9 Westgaarde 1 ex. (JvB). 16-09 Egidiusstraat 1 ex. (RA).
Grauwe Vliegenvanger 05-08 Velterslaan 1 ex. (EdB). 21-08 Westgaarde 1 ex. (JvB).
Bonte Vliegenvanger 13-09 Westgaarde 1 ex. (JvB).
Baardman 12-07 De Kluut 1 ex. (PM). 18-08 Lutkemeer 2 ex. (PT). 14-09 Vijfhoek 2 ex. (VOD).
Matkop 12-07 Nwe.Brettenpad 2 ex. (PM). 15-08 excursiepad Asd.Bos 3 ex. (PM). 09-09
Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (RR).
Boomklever 16-08 Westgaarde (JvB). 06-09 Vijfhoek 1 ex. (VOD). 09-09 Oeverlanden Nwe.Meer 3
ex. (RR).
Goudvink 21-07 Vijfhoek 6 ex. (VOD).
Ortolaan 10-09 Vijfhoek 1 ex. (VOD).
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