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BESTUURSCRISIS IN DE VWG ? 
Dirk Jan Tang 

Geheel in lijn met de ontwikkelingen in Oost-Europa heeft ook het politburo van de VWG zich aan een kritisch 
zelfonderzoek onderworpen. De konklusie van deze partijtop was dat de voorzitterster overeenkomstig de principes 
van het historisch-materialisme en de dialektiek er de voorkeur aan geeft om als voorzitterster terug te treden. Zij 
wil zich voortaan in haar van de buitenwereld af gesloteon woonlust-oord uitsluitend bezig houden met vervaardigen 
van de partijkrant, de rode Gierzwaluw. 
De penningmeester die voornamelijk bekend staat als een stoïcijnse dukaten-stalinist, heeft er geen bezwaar tegen 
om nog een jaar de touwtjes van de centraal geleide economie in handen te houden. 
De partijsekretaris die zich profileert als apparatsjik met een modieuze inslag, is eventueel bereid om nog een jaartje 
op quasi-intellectuele wijze leiding te geven aan het partij-apparaat Dit laatste echter onder de stringente 
voorwaarde dat de nieuw te kiezen voorzitter/partijleider niet zó dynamisch is dat het sekretariaat gedwongen zal 
zijn om harder te lopen dan het nu niet doet. 
Ziehier, waarde vogelvrienden, ons probleem. Het is duidelijk dat Annelies niet alle taken die zij op zich heeft 
genomen goed kan blijven uitvoeren. Het is daarom beter dat zij zich zal gaan concentreren op de Gierzwaluw, 
zodat het regelmatig verschijnen van dit blad beter gegarandeerd kan worden. 
Het bestuur zal daarom proberen om leden van de VWG voorzichtig te gaan polsen voor de f unktie van voorzitter 
én als het kan iemand proberen te vinden om de excursies te organiseren. 
Het is natuurlijk niet erg als er leden zijn die zonder gepolst te zijn op geheel vrijwillige basis bereid zij om tot het 
bestuur toe te treden. Ik kan mij voorstellen dat al die andere leden die liever vogelen dan besturen van harte zullen 
instemmen met uw kandidatuur. 
Tot de ledenvergadering in het voorjaar kunt u zich tot de leden van het huidige bestuur wenden om u als 
kandidaat/bestuurslid bekend te maken. Ik hoop van u te horen. 
De sekretarisvogel. 

zaterdag 2^ januari: Amsterdamse Waterleidingduinen 
We vertrekken om 8.30 van het Stadionplein (tussen de Febo's) en we gaan met eigen vervoer. 
Gewoonlijk maken we een stevige wandeling door dit prachtige duingebied, goede wandelschoenen aantrekken dus. 
Zoals elk jaar hopen we weer een glimp van een Waterspreeuw op te vangen, maar ook alle andere watervogels 
vertoeven in de winter graag op de waterpartijen. 

rnndag 11 februari: Flevopolder 
Ook in de winter hebben de polders wel wat te bieden, ganzen, zwanen en ook veel roofvogels zijn er te vinden. We 
gaan met eigen vervoer en we vertrekken om 8.30 uur vanaf het Amstelstation (taxistandplaats bij de 
fietsenstalling). 

Opgave voor de excursies tot uiterlijk één week van te voren bij Annelies Römer, tel. 19 15 15. Automobilisten 
graag opgeven hoeveel plaats ze nog in hun auto hebben voor excursiegangers. 
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HOT NEWS - EXTRA - STOP PRESS - HOT NEWS - EXTRA - STOP PRESS 
Willem van der Waal 

foto: A™ood E>.v.d."fce^(lS-i»-ac(\ 

Hè hè, tjonge tjonge, eindelijk is het dan zover! Ook Amsterdam heeft een echt zeldzame vogel binnen z'n grenzen. 
Poeh poeh, nou nou, dat is nog net op tijd. 
Nadat er deze eeuw ooit eens een Arendbuizerd (12-12-1905) en een Dunbekwulp (17-5-1919) in de stad 
verschenen, dan nu een Rotskruiper op 13-11-1989, en wel op het gebouw van de Vrije Universiteit aan de de 
Boelelaan. Heerlijk nieuws voor die vogelaars die er een lijst op na houden (de zogenaamde Lijsters). Deze 
Rotskruiper (op z'n Amsterdams ook wel Muurgluiper) kan dus op de vaderlandse lijst. Want ook voor het vaderland 
is het een nieuwe soort. Nou ja, in 1992 verdwijnen de Europese binnengrenzen en kan die zeldzame Franse, Duitse 
of welke elders in Europa waargenomen Rotskruiper dan ook gewoon op elke lijst. Want ja, ook de vogelaar is er in 
soorten. Zo heb je Jaarlijsters, Eeuwlijsters, Europalijsters, Huissoortlijsters, enzovoort. Maar terug naar de 
Rotskruiper. 
De dag van ontdekking gaf tafrelen te zien die we alleen kennen van het NOS-journaal en welke gemaakt zijn in 
door (burger)oorlog verscheurde steden. Zo zijn er vlak voor het VU-gebouw riool- en trambaanaanleg-greppels 
gegraven. Zo'n 20 zwaar bepakte en bezakte vogelaars storten zich met doodsverachting door deze greppels en 
zandvlakten als de kreet *hij zit aan de zijkant!" weerklinkt Op die manier werd het VU-gebouw diverse malen 
omsingeld. Nee, dan de DBA-fluit Als iemand de vogel had terug gevonden dan liet hij of zij een fluitsignaal 
weerklinken en allen snelden dan richting fluit Maar in het weekend volgend op de maandag dat de Rotskruiper werd 
ontdekt, werden er ook voetbalwedstrijden gespeeld op de vlakbij gelegen sportvelden! Als de scheidsrechter voor 
buitenspel floot waren er steeds weer vogelaars die zich rotrenden rond het gebouw om de fluit te vinden. Al met al 
een kostelijk schouwspel. 
Dat er ook goede zaken werden gedaan valt te lezen in het stukje uit Trouw. Zakelijk gezien was het voor 
Amsterdamse vogelaars een winstgevende soort Nu hoefde je niet helemaal naar Noordoost Groningen, 
Zeeuws-Vlaanderen of Zuid-Limburg te reizen, nee gewoon om de hoek, dat is nog eens luxe. Voor meer 
byzonderheden verwijs ik naar de hierbij afgedrukte krantenknipsels (ook radio en tv hebben belangstelling getoond 
voor deze vreemde eend in de bijt). Te zijner tijd zullen in de daarvoor bedoelde vogelbladen zoals Dutch Birding 
meer en degelijker informatie verschijnen. Maar ja, bij zo'n extra nieuwsflits moet er snel worden gehandeld en dus 
... is het het bovenstaande geworden. 
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rotskruiper, 
handel en wandel 
Zo kon men foto's van het dier ko
pen. Arnoud van den Berg, top-vo-
geiaar en -vogelfotograaf, verkocht 
in het weekeinde zo'n zestig af
drukken: de kleine voor drie, de 
grote (20k15 cm) voor vijf gulden. 
Dat wordt de trend, dunkt ons. Bij 
toekomstige ornithologische 
dwaalgasten die meer dan een blik
sembezoek aan Nederland afleg
gen, zullen fotografen hun werk 
aanbieden. Er zullen T-shirts met af
beelding van vogel, en vermelding 
van plaats en datum verkocht wor
den, gesigneerd door de ontdekker. 

Maar wat de echte ornithologen 
bezighoudt, is waar het vogeltje 
vandaan komt. Twee mogelijkhe
den: uit Europa of uit Centraal-Azië, 
de Himalaya. Om dat te weten te 
komen zou men het dier even in de 
hand moeten onderzoeken, éven 
moeten vangen dus. Dat is n|et 
echt prettig met al die belangstel
lenden om je heen. Het zou wel 
eens mis kunnen gaan. Het zeldza
me dier zou er zelfs in kunnen blij
ven. En dat is net zoiets „als het la
ten vallen van een ei van de bijna 
uitgestorven Californische con
dor", aldus Van den Berg. 
Troow, -Q<\ 

drukke dagen voor 
rotskruiper van vu 
Nu al ruim een week beheerst een 
rotskruiper de Vrije universiteit aan 
de De Boelelaan in Amsterdam-Bui-
tenveldert. Tichodroma muraria 
- potjes-Grieks/Latijn voor: 'hij die 
snel tegen muren oploopt' - heeft 
intussen een vast leefpatroon ont
wikkeld. Na het opstaan vliegt de 
vogel een tijdje rond op het univer
siteitsterrein, klimt eens tegen een 
muur of schoorsteen op, brengt 
een laatste bezoek aan de neonlet
ters tegen het hoofdgebouw, om 
daarna richting stad te vertrekken. 
De suffe vogelaar die het dier dèn 
nog gemist heeft, moet tot vier uur 
's middags wachten. 
Omstreeks die tijd is het dier plot
seling weer terug. Vaak staan op 
zijn minst tientallen mensen hem 
(of haar) op te wachten. Meestal 
ziet men met prachtig licht - de De 
Boelelaan ligt wat dat betreft ide
aal - de gebergtevogel met zijn 
rood-zwart-witte vleugels flikkeren, 
hèt gedrag dat de vogelaars bijkans 
wild van enthousiasme maakt. Te
gen vijf uur zoekt de vogel ver
moeid zijn slaapplaats op; afwisse
lend schijnt hij achter de neon-R of 
-S van UNIVERSITEIT te slapen. 
Afgelopen weekeinde was het 
goed druk. Zondagmiddag waren er 
minstens 120 vogelaars uit Neder
land, Engeland, West-Duitsland, 
Frankrijk en België aanwezig. Enke
le liefhebbers uit Groningen (al om 
vijf uur 's ochtends vertrokken) za
gen het vrij tamme dier als in een 
droom vlak voor zich op de grond 
zitten. Mensen die al drie keer te
vergeefs naar Zwitserland waren 
gereisd om de rotskruiper te zien, 
kwamen op de De Boelelaan volle
dig en goedkoop aan hun trekken. 
En zelfs de commercie sloeg be
scheiden toe. 

Zeldzame rotskruiper 
strijkt neer op de VU 
Van een onzer verslaggevers 
AMSTERDAM - Op het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amster
dam is gisterochtend een zeer zeldzame vogel ontdekt, een rotskruiper. 
Het dier is danig uit de koers geraakt, want de meest nabije leefgebieden 
bevinden zich in de Alpen. Nooit eerder werd in Nederland een rotskruiper 
gezien. De vogel is iets kleiner dan een spreeuw en behoort volgens veel 
vogelaars tot de mooiste van Europa. Het dier is leigrijs en steekt derhalve 
nauwelijks af tegen rotswanden in het hooggebergte, waar hij tegenaan 
klautert. Dat verandert zodra hij vlinderachtig begint rond te vliegen; dan 
worden felrode vleugels met zwart-witte punten zichtbaar. Op de VU ver
baasde de vogel de tientallen waarnemers door beurtelings op alle letters 
van de naamvermelding Vrije universiteit' neer te strijken. 
Rotskruipers zijn dermate zeldzaam en gewild, dat ze behoren tot de lok
vogels die tour-operators beloven op buitenlandse vogelreizen. De ver
wachting is daarom dat vandaag honderden vogelaars naar Amsterdam 
zullen stromen, alleen al om reiskosten uit te sparen. Mocht de rotskruiper 
de afgelopen nacht gevlogen zijn, dan zullen de liefhebbers hun blik moe
ten richten op België. Daar zijn de afgelopen winters bij steengroeven ook 
nu en dan rotskruipers gezien. 

door Bas Streumer 
AMSTERDAM, donderdag 

Een nog nooit eerder in ons 
land gesignaleerde vogel, de 
rotskruiper, zorgde gisteren 
en dinsdag voor een ware trek 
van vogelliefhebbers uit bin
nen- en buitenland naar de 
hoofdstad. Het verdwaalde 
waarschijnlijk uit de Alpen 
afkomstige dier nam begin 
deze week zijn intrek achter 
de neonletters van het ge
bouw van de Vrije Universi
teit (VU) in Amsterdam. 

Ongeveer 50 vogelkenners 
ontdekten gisteren aan de ge
vel van het hoofdgebouw van 
de VU ter hoogte van de 15e 
verdieping de rotskruiper 
(Tichodroma muraria) een 
16-17 centimeter grote insek-
teneter, die zich het liefst 
ophoudt in ruïnes en stijle 
rotswanden. 

Alpen 

• Tientallen vogelliefhebbers rekten zich uit om een blik op de rotskruiper te kunnen werpen. 
Foto' : Dirk Jan Prins 

Hij heeft een karakteristie
ke lange, gebogen snavel. De 
markante vogel is gemakke
li jk te herkennen aan zijn 
grijs met karmijnrode plek
ken en witte vlekken op de 
zwarte vleugels. De vogel 
hoort oorspronkelijk thuis in 
hooggebergtes als de Pyre-
neën en de Alpen en komt 
ook voor in Zuid- en Cen-
traal-Euraziê en Groot-Brit-
tannië. De rotskruiper is tot 
nu toe drie keer in België 
waargenomen. 

Al dagen lang lopen tiental
len vogelliefhebbers en -des
kundigen met camera's en 
grote verrekijkers om het VU-
gebouw heen. 
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WATERLAND GANZENLAND7 
Willem van der Waal 

Tijdens de strenge winter van 1985/86 werd er een toename van ganzen geconstateerd in Waterland, ten 
noordoosten van Amsterdam (van der Waal, 1986). Vooral de Kolgans was talrijk. Het grootste aantal Kollen was 
600 exemplaren op 7-12-86. Bij de laatste waarneming op 21-3-86 ging het om 215 Kolganzen. BSptbaar is het 
de ganzen goed bevalen in Waterland, want de jaren erop waren ze opnieuw op de graslanden aanwezig. De 
maximale aantalen staan in tabel 1. 

Tabd 1 Maximum-aantalen ganzen in Waterland 1985-1986 

85/86 86/87 87/88 88/89 
datum ex datum ex datum éx datum ex 

Rietgans 13-2 145 24-2 73 13-3 1 11-2 5 
Kleine Rietgans 7-12 24 22-2 15 
Kolgans 7-12 600 24-2 800 13-3 150 10-2 6000 Kolgans 

16-3 600 
Canadese Gans 10-214-15 14-2 3 
Brandgans 22-2 28 
Grauwe Gans 24-2 4 14-3 775 10-2 236 

Van de 73 Rietganzen op 24-2-87 waren 7 exemplaren van de ondersoort tabak 

Rietgans, Kleine Rietgans, Brandgans en Canadese Gans zijn geen echt vaste bezoekers van Waterland. De Grauwe 
Gans heeft in het kielzog van de Kolgans Waterland ontdekt Bovendien broedde de Grauw Gans in 1988 voor het 
eerste in het gebied: op 16 maart werd een paar met zes jongen gezien bij de Oosterpoel nabij Uitdam. Ook werden 
al overzomerende en ruiende Grauwe Ganzen gezien; in 1989 ging het om enkele tientalen exemplaren. 

Herkomst 
De Kol- en Grauwe Ganzen ée in Waterland fourageren komen waarschijnlijk steeds uit Flevoland. Daar zag ik op 
10 februari 1989 groepen van 150-300 vogels van beide soorten opvliegen om via Marken naar hun grazende 
collega's in Waterland te gaan. Ook zag ik toen een groep van ongeveer 200 Kolganzen en enkele tientalen Grauwe 
Ganzen é e opstegen van het IJsselmeer tussen Marken en Flevoland en vervolgens naar Waterland vbgen. Zij 
hadden op het UsseJmeer hun dorst gelest 

Afkomst 
Het tijdstip dat de ganzen in Waterland neerstrijken valt samen met dat waarop in Flevoland omvangrijke agrarische 
werkzaamheden beginnen. Bovendien zat Flevoland juist in die tijd boordevol ganzen. Waterland is een gunstige 
kijkplaats. Hoewel, de boeren in Waterland zien de ganzen met gemengde gevoelens arriveren. Al die graseters, 
dat gaat maar ten koste van de koeien. Sommige boeren verjagen de ganzen/naar de buren om precies te zijn. 
Ook zwanen worden in Waterland niet altijd met rust gelaten. En dat terwij het om relatief geringe aantalen gaat 
In tabd 2 staan enkele zwanen-aantalen uit de winter 88/89, in tabel 3 <te ganzen-aantalen uit dezelfde periode. 

Tabel 2 Zwanen in Waterland. Winter 1988/1989 

aantal 
10 
33 (24 adult, 9 2e kj) 
5 
23 
12 (7 adult, 5 2e kj) 
12 (7 adult, 5 2e kj) 

een principekwestie. 

datum 
Wide Zwaan 26-12 
WSde Zwaan 10-2 
Wskk Zwaan 19-2 
Kleine Zwaan 23-2 
Kleine Zwaan 2-3 
Kleine Zwaan 7-3 

Knebbebwareft werden niet genoteerd, 
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IahfiLS Aantallen ganzen in Waterland Winter 1988/1989 

Rietgans Kolgans Grauwe Gans 
26-12-88 3 a 400 20 

7-1-89 200 
31-1-89 160 21 
10-2-'89 6000 236 
l l -2 - '89 400 
19-2-'89 4500 210 
2-3-'89 5000 10-tallen 

Waterland blijkt steeds aantrekkelijker te worden voor ganzen en zwanen. Het grijs der ganzen, het bruin der 
Smienten, het zwart der Meerkoeten en het blauw en paars der woedende boeren geven Waterland ook in de winter 
een kleurig aanzien. Stap eens op de fiets of als het echt niet anders kan in de auto en bezoek een boeiend landschap 
in het winterhalfjaar. 

Dank 
Voor dit stukje maakte ik behalve van eigen gegevens gebruik van die van Jan van Blanken, Piet de Droog, Ton 
Eggenhuizen, Paul Marcus en Frank Visbeen. 

Literatuur: 
Waal, Willem van der. 1986 Ganzen rond Amsterdam in de winter 1985/1986. De Gerzwa/uw 24, p 5—8 

Kolacv^2en foto: Rene Pop 
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EEN RECEPT: HOE EET JE HET LEKKERST ROTGANS ? 
Willem van der Waal 

Als u deze Gierzwaluw leest zijn de ganzen alweer in ons land om te overwinteren. Hopelijk zijn er veel jonge vogels 
bij, zodat ook de Rotganzen op een gunstig broedseizoen kunnen terugzien. In het verleden had men geheel andere 
interessen dan een wel of niet goed verlopen broedseizoen, men had een meer culinaire belangstelling! Zo vond ik in 
een oud handgeschreven kookboek vol ouderwetse recepten ook een manier om Rotsgans, zoals de Rotgans toen 
kennelijk werd genoemd, te bereiden. Voor diegenen die gewend zijn aan moderne schrijftechnieken, zoals 
tekstverwerkers, en daarom het oude handschrift niet zo makkelijk kunnen lezen, volgt hieronder een vertaling van 
het manuscript in de originele spelling van het einde der vorige eeuw. Het voorafje en toetje mag u zelf proberen te 
lezen, zodat er gedurende de komende koude winterweekenden af en toe een gezellig verblijf in de keuken in het 
verschiet ligt. 

Rotsgans 
De vogels moeten witte punten aan de vlerken hebben om jong te zijn; men laat ze 1/2 uur op eiken kant koken, 
braadt ze bruin, voegt melk bij de jus en laat ze hierin nog ruim 1 uur nasnurken. 

Ziezo, dat was het recept, eet u smakelijk! Ik persoonlijk adviseer er grote hoeveelheden bier of wijn bij en anders, 
als alcoholvrije dranken de voorkeur genieten, cola of een ander bruizend drankje, zodat het ganzenbraad er met wat 
minder moeite in gaat dan het recept doet vermoeden. 
En anders is er altijd nog de Chinees om de hoek of de Pizzeria op het plein. U ziet maar. 

f o t o : Rene Pop 
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VERSLAG VAM HET NAJAARSWEEKEND OP AMELAND 29/9 T/M 1/101989 
Bert Ripmeester 

Voor de eerste keer in mijn leven ben ik naar Ameland geweest Het was mijn eerste weekend met de 
vogelwerkgroep. Zowel Ameland als het weekend zijn me goed bevallen. 
Lekker weer, hoewel zaterdag wat regen; een mooi eiland (daarover zo iets meer); een lange Hjst met vogels, 
althans in mijn ogen; een riant onderkomen in Buren met een niet zo grote groep (9) mensen en lekker gegeten. 
Namelijk een flinke bruine bonenpot, klaargemaakt door de koks van de groep. 
Voor diegenen die nooit eerder zo'n weekend hebben meegemaakt het motto is vrijheid blijheid Wil je er alleen op 
uit, dat kan (daar hielden we twee mooie lijstjes vogdwaarnemingen van Willem aan over). Wil je je vogelkennis 
vermeerderen en toetsen, zoals bij mij het geval was, dan sluit je je aan bij de groep of een groepje. 
Overigens was er wd een groepsplan cüt weekend. Zaterdag "deden" we de westkant van Ameland met als richtpunt 
de vuurtoren westelijk van HoBum en zondag de oostkant met als einddod Het Oerd, de Oerderduinen en de Hon. 
Prachtige natuurterreinen heeft Ameland met een gevarieerde begroeiing aangepast aan de daar heersende 
omstandigheden. 
Van de plaatsjes en de huizen ben ik minder gecharmeerd. Ze zijn weinig karakteristiek en het is een beetje een saaie 
grijze bedoening, maar ik heb natuurlijk maar een beperkt ded gezien. 

De vogds: het hoogtepunt waren de Klapeksters. Ze waren mooi een hde tijd te zien op hun uitkijkpost boven in de 
tak van een boom of struik of op de paaltjes van een afrastering. Een wonderlijk gevod gaf dat, nog nooit had ik 
een Klapekster gezien en dan kon ik er zomaar zo'n weekend enkde uitvoerig bekijken. De Rotganzen waren 
prachtig van dichtbij te zien. De vele wadvogds vluchtend voor het hoge water naar de polders en met eb weer 
terugkerend naar het wad. Vluchten Scholeksters met die schitterende opgewonden geluiden. De mdodieuze roep 
van overvliegende Wulpen. Vele zangvogels waaronder de allerkleinsten: Vuurgoudhaantje en Bladkoninkje. De 
Vdduil, wd gezien, maar hdaas niet door mij. Enfin, in de vogdüjst zoeke ieder zijn favoriete soort 
Ameland een vogeleiland (overigens vol met vogdaars) waard om er een weekend rond te fietsen en met dkaar te 
genieten van vogds, planten en het waddenlandschap. 

In totaal werden er 103 soorten gezien. Op zaterdag over zee bijvoorbeeld een Roodkeelduiker, Zeekoet, 2 Kldne 
Jagers en tientallen Jan van Genten. Verder 1 juv. Klapekster in de moerassige strook achter de Hollumerduinen en 1 
adult omgeving Paardengraf. We zagen IJsgorzen op de waddendijk th.v. BaHurn, waar ook een Grote Pieper werd 
waargenomen. We troffen een Boomvalk in de polder bij Hollum en in de BaHumerdukien een familie 
Roodborsttapuit 
Zondag werd zowd op de begraafplaats te Nes als in het Balumer bos een Bladkoning aangetroffen. In dat bos zag 
men ook twee Vuurgoudhaantjes. In het Balumerduin vbog een Bokje op. Op de Hon, de grote zandplaat aan de 
oostpunt van het dland genoten wij van grote troepen spreeuwen en van jagende Bruine— en Blauwe Kiekendieven. 
Op weg naar de Hon troffen we een vermoeide, maar gave Noordse Stormvogd aan die door Zwarte Kraaien werd 
gepest We hebben hem onder de duindorens gezet, om hem enigszins te beschermen, maar of hij ooit weer naar 
zee is gekomen.... 
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W AARNEMMGEN MOE REGK) AMSTERDAM JUM T/M AUGUSTUS 1989 

Gebruikte afkortingen: 
VB Jan van Blanken 
TO Piet de Droog 
PM Paul Marcus 
PT Paul Tak 
FV Frank Visbeen 
MV Martijn de Vries 
VOD Vogeloyerleg Diemen 
WAP Waarnemers Amstelveense Parken 
WS WB Schep 
WW Willem van der Waal 

Samengesteld door Willem van der Waal 
Binnenkadijk 274 
1018 ZJ Amsterdam 
020-272129 

De volgende periode betreft de maanden september tot en met november 1989. Graag uw waarnemingen ZO 
SPOEDIG MOGELIJK na 1 december 1990 naar bovenstaand adres. 

Purperreiger 
28/6 1 ex W; 29/6 1 ex + 1 le k j Vijfhoek (VOD) 
12/7 1 ex ZZW; 20/7 1 ex W; 21/71 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
3/8 1 ex N Gein III (VOD) 
3/8 1 ex ZZO; 7/8 2 le kj; 28/8 1 ex Vijfhoek (VOD) 
12/8 1 le kj weüanden Meerzicht (vd Schot) 
20 t/m 31/8 1 le k j Molenwetering (PD vDijk PM) 

Zwarte Zwaan 

16/6 1 ex; 3/7 2 ex O; 11/8 2 ex IJmeer Vijfhoek (VOD) 

Kolgans 
2/7 1 ex N Vijf hoek (VOD) 
Grauwe Gans 
3/6 1 ex NNO; 14/7 25 ex Z Gein IR (VOD) 
6/6 2 ex invallend Nieuwe Meer (WW) 
16/6 2 ad met 4 jongen Bamegat (FV) 
16/6 2 ex NO Haven Ballast Vijfhoek (VOD) 
daarna regelmatig waargenomen 

Nijlgans 
5/6 1 paar met 8 jongen Schinkelpolder omg Koekamp (R Geers v Drooge) 
25/6 2 ex Vereenigde Binnenpolder (PD) 
4/7 1 ex W; 10/8 9 ex Vijfhoek (VOD) 
5/8 2 ex Poelruiterplas (PT) 

Zomertaling 
14/6 1 ex omg PEN-centrale (VOD) 
30/6 t/m 28/7 1 ex Poelruiterplas (PD PM) 
13/7 4 8; 26/7 1 ex; 31/7 29 Haven Balast (VOD) 
2/8 5 ex; 4/8 7 ex ZW; 17/8 2 ex ZW; 25/8 8 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Tafeleend 
11 t/m 25/6 1 « met 2 puW Lange Bretten/Grote Braak (PD PM) 
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Brfiduücer 
2/7 15 0 Vijfhoek (VOD) 
3/7 1 9; 19/7 3 ex Haven Ballast (VOD) 

Wespendief 
10/8 1 ex W Entrepotdok (WW) 

Blauwe Kiekendief 
21/8 1 Poelruiterplas (PD) 

Havik 
13/6 1 <ƒ; 30/6 1 ex Vijfhoek (VOD) 
in juli diverse Vijfhoekwaarnemingen (VOD) 
17/8 1 le kj rf; 19/8 1 <ƒ; 23/8 2 ex Vijfhoek (VOD) 

Sperwer 
5/7 1 $; 10/8 1 9 W Haven Ballast (VOD) 
15/8 1 le kj rf; 27/8 1 le kj <ƒ ZZW + 1 le k j ex ZW Gein Hl (VOD) 

Buizerd 
24/6 1 ex Krijgsman Muiden (VOD) 
in juli diverse Vijfhoekwaamemingen; 
21/7 l ex Diemerzeedijk (VOD) 
8/8 1 ex Thijssepark Amstelveen (WAP) 
3/8 1 ex O; 4/8 1 ex OZO Gein III (VOD) 
20/8 1 ex Ringweg Houtrakpolder (PD) 
21/8 1 ex Poelruiterplas (PD) 
24/8 2 ex Vereenigde Binnenpolder + 1 ex Ruigoord (PD) 
29/8 1 ex Z Uiterdijken Houtrakkerhoek (PM) 

Kwartel 

5/8 22.30 uur 3 ex overvliegend en roepend Rubensstraat (Bakhuizen) 

Waterral 
gehele periode minstens 1 ex Lange Bretten (PM) 
27/8 1 ex Grote Poel Amstelveen (WAP) 

Meerkoet 
le broedgeval birmen de Singelgracht; 1 paar bracht 2 jongen groot Wittenburgergracht (WW) 

Kleine Plevier 
1 territorium Poelruiterplas (PD PM) 
1 territorium Gein III (VOD) 
13/6 2 ex; 5/7 1 ex roepend Haven Ballast (VOD) 

Bontbekplevier 
1 terr Poelruiterplas (PD PM) 
25/8 1 ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) 

ZBverplevier 

14/8 2 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Kanoetstrandloper 
26/7 2 ex Z; 31/7 90 ex ZW; 16/8 76 ex WZW Vijfhoek (VOD) 

Kleine Strandloper 
27/8 1 ex omg Bullewijkerplas (WS) 

Temmincks Strandloper 
23/7 1 ex Poelruiterplas (PD) 



DeGerzwakjw 27(1989), nr.3 11 

Bonte Strandloper 

23/7 t/m 24/8 1 ex Poelruiterplas (PD PMPT) 

Rosse Grutto 
29/6 1 ex ZW (met 45 Wulpen) Vijfhoek (VOD) 
d/7 1 ex ZW (met 43 Tureluurs); 28/7 4 ex ZW; 31/7130 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
4/8 1 ex ZW; 6/81 ex ZW; 14/8 31 ex W Vijfhoek (VOD) 
16/8 1 ex ZW Marken (FV) 

Regenwulp 
4/7 1 ex Molenwetering (PM) 
5/8 6 ex ZW Amerikahaven (PT) 
6/8 1 ex Poelruiterplas (PM) 
geheie periode veel waarnemingen Vijfhoek (VOD) 

Zwarte Ruiter 
periodemaximum Poelruiterplas: 23/712 ex (PD) 
24/6 1 ex Rijperweg Uitdam (FV) 

Tureluur 
13/7 Vijfhoek avondtelling recordaantal: totaal 2511 doortrekkend (11 groepen totaal 2510 ex + gehoord) (VOD) 
14/7 totaal 1694 ex; 16/71900 ex; juli t/m augustus bijna 10.000 ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) 
17/8 circa 90 ex ZW Marken (FV) 

Groenpootruiter 
20 t/m 24/8 2 ex Ringweg Houtrakpolder (PD) 
21 t/m 27/8 2 ex Poelruiterplas (PD vDijk) 

Witgatje 
periodemaximum Poelruiterplas: 29/8 3 ex (PM PT) 
25/6 1 ex Amerikahaven (PT) 
6/7 1 ex; 7/7 1 ex Vijfhoek (VOD) 
8/7 1 ex Australiehavenweg (vDijk) 
8/7 7 ex; 20/8 8 ex; 22/8 15 ex; 24/8 15 ex Ringweg Houtrakpolder (PD) 
22/7 3 ex; 24/7 2 ex Diemerzeedijk (VOD) 
25/7 8 ex Z gemaal Halfweg (PM) 
1/8 gehoord; 10/8 1 ex Z; 13/8 1 ex Z Gein M (VOD) 
7/8 4 ex overvliegend Brettenpad (Frieswijk) 
14/8 1 ex W + 1 ex ZO + 1 ex Diemerzeedijk Vijfhoek (VOD) 
15/8 1 ex omg Maxis (VOD) 
16/8 3 ex ZW; 19/8 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
22/8 6 ex; 24/8 3 ex Middenweg Houtrakpolder (PD) 

Bosruiter 

8/7 1 ex Poelruiterplas (PD) 

Steenloper 
31/7 83 ex ZW; 3/8 overvliegend gehoord Vijfhoek (VOD) 
29/8 6 ex Poelruiterplas (PM PT) 

Dwergmeeuw 
vanaf eind mei ongeveer 35 ex aanwezig Grote Poel Uitdam (FV) 
3 tot 10/6 65 ex (alen 2e kj); 16/6 9 ex Grote Poel Uitdam (FV) 
28/8 1 le k j ex Vijfhoek (VOD) 

Kleine Mantelmeeuw 
24/6 1 ex Amerikahaven (PT) 
5/8 2 ex Aziëhaven (PT) 

t r t t t -
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Reuzenstem 

20/8 2 ad ZW Vijfhoek (VOD) 

Witvleugelstem 

19/7 1 le kj ex ZW Haven Balast (VOD) 

Tortelduif 
3/6 1 ex volkstuiricomplex Eendracht (vDijk) 
6/6 1 ex 0 Grote IJpolder + 1 ex Z Lange Bretten (PM) 
8/6 1 ex Z; 12/6 2 ex 0; 24/8 3 ex Batterij Halfweg (PD PM) 
20/6 1 ex 0; 4/7 1 ex 0 Spaarnwouderveen (PM) 
30/6 2 ex Houtrakkerbos (PM) 
4/7 1 ex Lange Bretten (PM) 
10/7 1 ex; 11/7 1 ex NO Vijfhoek (VOD) 
14/7 1 ex NO; 17/7 1 ex Gein II (VOD) 
3/8 2 ex Gein II (VOD) 
5/8 5 ex omg Aziëhaven + 1 ex Poelruiterplas (PT) 
6/8 2 ex ZO Ringweg Houtrakpolder (PM) 
22/8 1 ex Maagpolder (PD) 
24/8 2 ex Ruigoord (PD) 
Gierzwaluw 

voorlopig laatste waarneming: 19/8 3 ex Baden Powelweg (Römer WW) 

Usvogd 
12/6 1 ex Kwekerij Asd Bos (de Groot) 
miv. 20/7 tot eind augustus vrijwel dagelijks 1 a 2 ex Haven Ballast (VOD) 
17/8 1 ex Park de Braak Amstelveen (WAP) 
28/8 1 ex omg gemaal Half weg (PM) 
28/8 1 ex Gaasperplas (VOD) 
Groene Specht 
7/6 1 ex Schinkelpolder Asd Bos (vDrooge) 
13/6 + 11/7 1 ex park de Braak Amstelveen (WAP) 
27/6 1 ex Thijssepark Amstelveen (WAP) 
3/7 1 ex van Borsseienweg Amstelveen (WAP) 
10/7 1 ex Broersepark Amstelveen (WAP) 
24/7 l e x Brettenpad (Frieswijk) 

Kleine Bonte Specht 
14/6 1 ex de Savornin Lohmanlaan Amstelveen (WAP) 

Kuifleeuwerik 
21/6 2 ex zingend Nieuwbouwterrein Gooiseweg tussen Duivendrecht en Bijlmer (Hofmeester) 
23/6 + 18/7 2 x 1 ex zingend Dubbeünk (WW) 

Oeverzwaluw * 
11/8 14 ex Z Vijfhoek (VOD) 

Boompieper 
6/6 1 ex Oeverlanden töeuwemeer (WW) 
27/6 1 ex WZW Vijfhoek (VOD) 
12/8 1 ex Z; 19/8 gehoord Vijfhoek (VOD) 
17/8 1 ex ZZW; 27/8 2 ex ; 28/8 gehoord; 30/81 ex NNO Gein III (VOD) 

Grote Gde Kwikstaart 
23/7 1 ex Z; 19/8 1 ex ZW Vijf hoek (VOD) 

Bbuwborst 
6/6 1 cf zingend; 8/6 2 cf zingend; U/6 1 ef Lange Bretten thv Daveren (Frieswijk PM) 
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Zwarte Roodstaart 
4/6 1 9 ACA Australiehavenweg (Frieswijk) 
12/6 1 ex zang Bovenkerkerpolder (MV) 
21/6 1 ex de Savornin Lohmanlaan Amstelveen (WAP) 
24/6 1 ex omg Aziehavenweg (PT) 
U/7 1 ex; 16/8 2 ex ; 17/8 1 ex Maxis (VOD) 

Gekraagde Roodstaart 

13 + 25/6 1 ex Bovenkerkerweg Amstelveen (WAP) 

Paapje 
26/8 1 ex Poelruiterplas (vDijk) 
27/8 4 ex Dijkland thv Molenwetering (PD) 
27/8 1 ex Gein III (VOD) 
29/8 2 ex Vereenigde Binnenpolder (PM) 
Tapuit 
27/8 1 cf Dijkland thv Molenwetering (PD) 
28 + 29/8 3 ex Vereenigde Binnenpolder + 3 ex Poelruiterplas (PM) 
30/8 1 ex Bovenkerkerpolder (MV) 

Grote Lijster 

28/7 1 ex Thijssepark Amstelveen (WAP) 

Baardmannetje 

gehele periode waargenomen (waaronder ook juv) Lange Bretten (PD PM PT) + Vijfhoek (VOD) 

Boomklever 
3/6 gehoord; 10/8 voert jongen in boomholte Zorgvlied (C Brander v Drooge) 
7/6 1 ex Thijssepark Amstelveen (WAP) 
5/7 1 ex gehoord Frankendael (WW) 
Buidelmees 

8/8 's middags vele ex roepend Gein III (VOD) 

Wielewaal 
4/6 bedelende jongen gehoord Schinkelpolder Asd Bos (R Geers v Drooge) f> 
6/6 gehoord en 1 cf -h 1 ex gezien Spaarnwouderveen (PM) 
29/6 1 9 OZO Haven Ballast later invallend omg Maxis (VOD) 
Grauwe Klauwier 
10/6 1 9 Gein IN (VOD) 

aanvulling vorige periode: 

Wespendief 
22/5 1 ex 0 Jozef Israelskade (Oreel) 
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N I P S E L S 
HetPARQOL 27 september 1989 

Diemerzeedijk 
zwaar vervuild 
(Van een verslaggeefster) 
A M S T E R D A M - De voormal ire vuilstortplaats aan d> 
D i e m e r ^ e d i j k b l i jkt ernst ig v e r o n t r e ^ ^ ^ 

n ^ ^ C n ^ b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n . De v e r v m l m ? t e 
niet toe te schr i jven aan é é n bedrijf. 

Dit werd gisteravond meege
deeld aan de omwonenden trj-
dens een voorlichtingsbijeen
komst. Het vuil bevindt zich 
hoofdzakelijk in de bovenste 
zeven meter dikke laag en in 
het grondwater van de Diemer 
Buitendijkse polder. Om een 
milieuveilige situatie te creë
ren, is tenminste 100 miljoen 
gulden nodig. 

Een kleine meevaller in het 
onderzoek is dat aan de andere 
kant van de Diemerzeedijk 
geen verontreiniging is gevon
den. Ook in het IJmeer zijn 
geen afvalstoffen aangetroffen» 
Dat de verontreiniging slechts 
in de bovenste zeven meter 
voorkomt, is te danken aan de 
onderliggende dikke laag klei 
en veen die doorsijpelen heeft 
voorkomen. 

De verontreiniging ontstond 
cc or het storten van huisvuil 
grof vuil en bedrijfsafval. In dé 
jaren zestig was op het buiten
dijks gebied tevens een brand-

plaats van chemisch afval van
uit geheel Europa in gebruik. 

Op basis van de onderzoeken 
van Grondmechanica Amster
dam en het ingenieursbureau 
Grontmij heeft de werkgroep 
Diemerzeedijk een aantal op
lossingen besproken. Uitgangs
punt is dat totale verwijdering 
van de verontreinigde bodem 
niet mogelijk is, omdat hier
voor een nieuwe stortplaats 
zou moeten worden gemaakt. 

Isolatie 
De werkgroep kiest daarom 
voor actieve dan wel passieve 
isolatie van het 2,5 kilometer 
lange en 400 meter brede ge
bied met een dam. 

Bij actieve isolatie wordt het 
verontreinigde water via hydro
logische maatregelen verwij
derd en gereinigd. Bij een pas
sief systeem wordt er op de bo
venlaag een leeflaag gelegd en 
wordt het lekwater opgevan
gen. 

Plan recreatieschap voorziet in uitbreiding van rietland en moerassen 

O e v e r s v a n D e L i e d e w o r d e n 

l u s t o o r d v o o r w a t e r v o g e l s 

H A A R L E M . — De oevers van de oude veenrivier De Liede 
en de Mooie Nel worden een lustoord voor watervogels als 
een plan van het projectbureau van het recreatieschap 
Spaarnwoude doorgaat Volgens dat plan moet het riet- en 
slikland langs de veenstroom op enkele plaatsen nog flink 
worden uitgebreid. Het projectbureau stelt voor op deze 
plaatsen, en op twee plekken aan het Spaarne (langs de 
Spaarndamseweg), grond weg te graven zodat plassen ont
staan omgeven door moeras en riet. 

Het dagelijks bestuur van het 
recreatieschap heeft ai inge
stemd met het plan, het alge
meen bestuur van 'Spaarnwou
de' vergadert er op 10 november 
over. 

De weggegraven grond zou 
volgens het plan van het pro
jectbureau elders langs de oever 
van De Liede, waar nu nog een 
vrij scherpe scheiding is tussen 
land en water, kunnen worden 
gestort. Zo zou ook daar een 
overgangsgebied tuisen water 
en land kunnen ons taan met 
drassig moeras, slikland en riet. 

Op bepaalde plaatsen langs 
De Liede zouden deze ingrepen 
overigens ten koste kunnen 
gaan van het Middeleeuwse 
verkavelingspatroon zoals dat 
in de ligging van sommige ka-
velsloten nog aanwezig is. Het 
slotenpatroon in de binnendijk-
se weilanden ten oosten van de 
Lage Dijk loopt onder deze dijk 
door in het buitendijkse gebied, 
waarin de grortdvergravingen 
zouden moeten plaatsvinden. 

De gemeentearchivaris van 
Haarlemmerliede en Spaarn
woude heeft er ai eens op gewe
zen, dat uit de voortzetting van 
de binnendijkse sloten in het 
buitendijkse gebied langs De 
Liede blijkt dat de Lage Dijk 
van latere datum is dan die van 
de verkaveling van het land 
rondom Spaarnwoude. En 
daaruit kan weer worden afge
leid dat dit voormalige veen-
land eeuwen geleden meters ho-
eer is geweest dan thans. De 
buitendijkse weilanden en de 
daarin lopende sloten zijn dus 
van historische betekenis: de 
geschiedenis van het landschap 
rondom Spaarnwoude is er uit 
af te lezen. 

Volgens de heer De Vries van 
het projectbureau gaat het om 
een 'indicatief plan', waarbij 
precieze uitwerking en vormge
ving nog niet vaststaan. Denk
baar is dat de Middeleeuwse 
sloten iets worden verbreed en 
zo zelf de functie krijgen van de 
te graven plas uit het voorstel. 

De eeuwenoude verkavelings
structuur wordt zo dan juist 
versterkt. 

behoedt vogels voor 
dodelijke botsingen 
Jaarlijks vinden 800.000 vogels de 
dood doordat ze tegen hoogspan
ningskabels aanvliegen. Ze zien die 
kabels niet goed genoeg. 
Het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf 
van Noord-Holland gaat er iets aan 
doen. De 74,5 kilometer hoogspan
ningslijn die in die provincie hangt, zal 
worden voorzien van kunststof Var
kensstaarten'. Het zijn grijsblauwe 
spiralen van ongeveer 34 cm lang, die 
op onderlinge afstanden van ongeveer 
5 meter om de kabels gedraaid kun
nen worden. Niet om de spannings-
voerende kabels zelf, overigens. In het 
algemeen zijn die zo dik (28,7 mm) dat 
ze tijdig worden opgemerkt. De ge
vaarlijkste kabels zijn de veel dunnere 
bliksemdraden (18mm), die aan de zij
kanten van de hoogspanningsmasten 
lopen. Er lopen ook bliksemdraden 
aan de bovenkant van de masten, 
maar daar vliegen de vogels niet zo 
gauw tegenaan. nRC 48o) 

Binnendijks 
Ook binnendijks wil het pro
jectbureau van het recreatie
schap enkele plassen plus om
ringend drasland maken, verge
lijkbaar met de bestaande vo
gelplas langs de Kerkweg ten 
zuiden van kerk van Spaarn-

Een proef die het Elektriciteitsbedrijf 
in de buurt van Amsterdam met de 
varkensstaarten heeft genomen, wees 
uit dat de spiralen het aantal draad-
slachtoffers met 60 tot 90% deden 
verminderen. Voor het project, dat in 
zeven jaar wordt uitgevoerd, is een 
bedrag van 3,5 miljoen gulden uitge
trokken. 

m 

woude. In de Waarderpolder 
(ten noordwesten van Pen-
ningsveer) en langs het U en 
Zijkanaal B (ten noorden van 
Spaarndam) zijn in het plan 
twee grote terreinen drasland 
gedacht, die 's winters onder 
water zouden moeten staan en 
's zomers droogvallen. Binnen
dijks langs de Lage Dijk is 
eveneens een smalle strook slik
land voorzien, in het noorden 
(bij de molen De Slokop) eindi
gend in rietland. 

De taartpuntweilanden bij 
Spaarndam-Oost, tussen de 
Spaarndammerdijk en de auto
snelweg A9, is op de tekening 
van het prjectbureau inge
kleurd als schraalgrasiand. 

Langs de snelweg zou struweel 
moeten worden aangeplant en 
op enkele plaatsen in het 
schraalgrasiand zouden vogels 
slikland moeten kunnen aan
treffen. Verder is langs de Sla
perdijk (aan de noordkant er
van) een strook schraalgrasiand 
gedacht. 

I In de Haarlemse Veerpolder 
I (ten zuiden van Penningsveer) 

zou een recreatiepias moeten 
worden gegraven. Deze plas zou 
in het plan van het projectbu
reau aan de kant van De Liede 
een oever van brede riet- en bie
zenvelden moeten krijgen die 
tevens een waterzuiverende 
functie zouden kunnen vervul
len. De harde rand van de Haar
lemse bedrijfsbebouwing in de 
Waarderpolder en Veerpolder 
zou met hoogopgaande beplan
ting van inheems bos moeten 

nvorden verzacht. 

Hoo/leiMSdagblad ib-io-'Sö) 
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Spieden naar vroege vogels vanaf de Amsterdamse Westertoren 

FOTO MARTIJN DE JONGE 

Op de Westertoren houdt bij het ochtendgloren een lid van de Vogelwerkgroep Amsterdam het luchtruim boven de hoofdstad 
in de gaten. Dat gebeurde gisteren in het kader van de landelijke vogeltrekdag. Vanaf de Westertoren werden onder andere 

torenvalk, sperwer, oeverpieper en lijster waargenomen. 

J @ ^ i » l L a L * A s M 11 september 1989 

V o g e l b e s c h e r m i n g 
n o e m t t o e s t a n d 
n a t u u r r a m p z a l i g 

Van onze verslaggever 
AMSTERDAM — De helft van de 

meeuweneieren op de Nederlandse 
zandgronden heeft geen of een te dun
ne schaal. Dit is het gevolg van de mi
lieuvervuiling. Met dit gegeven illus
treerde de Vogelbescherming zaterdag 
de rampzalige toestand waarin de na
tuur zich bevindt 

De Vogelbescherming, de oudste na
tuurbeschermingsorganisatie van Ne
derland, vierde haar negentigste ver
jaardag in de Amsterdamse RAL Ter 
ere daarvan reikte prins Bernhard vier 
gouden lepelaars uit aan personen die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor vogels en hielden deskundigen le
zingen over steltlopers en zeevogels. 

De boodschap die de vereniging op 
haar jubileum wereldkundig maakte, is 
weinig optimistisch gestemd. Directeur 
S> Woldhek van de jarige vereniging 

riep het nieuwe kabinet op een radicaal 
ander beleid te voeren voor behoud van 
de natuur. 

Volgens de Vogelbescherming is er 
300 miljoen gulden extra nodig voor na
tuurbehoud. Verder moet de natuur 
niet meer tot de taken van het ministe
rie van Landbouw behoren. De doelstel
lingen in het nationaal milieubeleids
plan vindt de vereniging minimaal. Ten 
slotte moet Nederland zich internatio
naal actiever opstellen voor natuurbe
houd in Europa. 

Zo'n 1200 vogelliefhebbers hoorden 
deze vier eisen aan. Woldhek: „In de 
afgelopen vierhonderd jaar verdwenen 
honderdvijftig vogelsoorten voorgoed. 
Naar verwachting zullen in de komende 
vijftien jaar vier- tot vijfhonderd soor
ten uitsterven. Eén op de twintig van 
alle vogelsoorten. Dit illustreert duide
lijk hoezeer aan het fundament van ons 
bestaan wordt gekrabd." 

Om de bescherming van vogels de 
komende week verder onder de aan
dacht te brengen, wordt een „Vogel
krant voor heel Nederland" huis-aan-
huis verspreid. De oplage is zes miljoen. 

COBOUW 
30 maart 1989 

AMSTEETiAAA WIL ÖPQUBAAJe 
GRÜEU BEBOUWOJ 

"...EM VEEDE3 HET VOWDELPARKl EU UET 
AMSTERDAMSE MS... ER IS GEW0EC 
•RUfMTfc VOOR EEM MILJOèW A'DQMMEW 
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Stuart Benn of the RSPB with a shot golden eagle, one of five which have died since May this year 

Jail sentence call for eagle killers 
THE DEATHS in Scotland of five golden 
eagles since May has prompted a call for 
prison sentences to stop the killings. 

One eagle was shot, three were poisoned 
and the remaining chick is thought to have 
died of exposure or starvation after losing 
its mother. 

Stuart Benn, assistant investigations 
officer at the Royal Society for the Protec
tion of Birds, argued yesterday that fmes 
levied under the present law have not 
stopped the killing. He said: "It would be 
nice to have prison as an option, .It might 
act as a greater deterrent 

"We realise that prisons are over
crowded, but the possibility of a jail sent-
ence might be enough to stop people 
attacking the birds." 

By SARAH WILSON 

Present law carries a possible £2,000 
fine for interfering with certain rare birds, 
including golden eagles. 

The RSPB claims that the recent killings 
will discourage tourism in the Highlands. 
After the latest shooting of the female 
eagle near Lochcarron in Wester Ross, it 
may he years before another pair settles 
there to breed. 

Inspector Al&stair Macieod of the 
Northern ConstabRilary said: "When such a 
crime is committed in wild, inaccessible 
areas, it is mi easy to track down the 
culprits.." 

Golden eagles are often killed because 
of their reputation for killing lambs. Some
times they are shot to protect grouse. Mr 
Benn claims that while eagles have occa
sionally taken lambs and grouse, they very 
rarely attack healthy livestock. 

A group of Englishmen who had been 
fined for stealing eggs were recently 
caught again in suspicious circumstances, 
said the RSPB, but there was not enough 
evidence to take them to court. 

David Dick, RSPB investigations officer, 
explained: "There are only 420 pairs of 
golden eagles nesting in Scotland. That 
may sound like a lot, but you may have 
that many birds in your garden over the 
period of a day." 

the Scotsman So-8-

september 

Akkoord over 
nieuw plan 
Plantagebuurt 
(Van een onzer verslaggevers) 
AMSTERDAM - B. en w* van 
Amsterdam gxan akkoord met 
net idee van de wethouders Ten 
Have (D66) en Wildekamp 
(PvdA) om van dc Planta&e een 
publiekstrekker te maken. Een 
Groene Allee moet Artis, he* 
Planetarium, de Hortus Bctanl-

989 

cm en h:st Tropetamutscuifl» niet 
elkaar vea'foliadtia. 

B. en w. willen er'ook aan 
meewerken dat het Geologisch 
Musemm in hel gebouw van het 
voormalige bevolkingsregister 
eens permanente expositie kan 
iJMichtoi en dat natuur- en mi-
lieu4nst£llingen in het Hugo de 
Vrieslaborafeorium worden on
dergebracht. 

Het Amsterdamse gemeente
bestuur wil er voor ijveren dal; 
de Hortus behouden kan blij
ven, ïn principe wi l het oog 
twee jaar een subsidie van hon
derdduizend gulden geven. 

Ook is het er over eens dat de 

Hortus eigenlijk een subsidie 
van 865.000 gulden moet krij
gen om de bouw van een nieu
we kas mogelijk te maken. Bij 
de komende begrotingsbespre
kingen wordt bekeken of dat 
kan worden geregeld. 

De wethouder van stadsver
nieuwing, Louis Genet (PvdA), 
zal nagaan of het mogelijk is 
geld uit het stadsvernieuwings
fonds te gebruiken voor restau
ratie van waardevolle panden 
in de Plantage. Onderzocht 
wordt ook of het mogeujk is 
rijkssubsidie te krijgen om het 
toeristenbezoek verder te sti
muleren. 
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