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Activiteiten

Sanne Hirschler & Jan van Til

L

ezingen: Locatie: Sporthal Wethouder Verheij, Polderweg 300, Amsterdam-Oost. Er is
enige parkeergelegenheid (betaald parkeren tot 21.00u). Tram 9 halte Pretoriusstraat.
Tijd: 20.00u-22.30u; bar open 19.30u. Toegankelijk voor leden en niet-leden.
Meer informatie bij Jan van Til, 020-6326107, chantelavie@yahoo.com.

FOTO: SANNE HIRSCHLER

Excursies: Vertrek om 8.00u precies, tenzij anders vermeld. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of regenkleding. Alleen toegankelijk voor leden van de VWGA. Meld je tijdig
aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hierbij: naam en telefoonnummer, heb je een auto beschikbaar, en zo ja, hoeveel mensen kunnen er meerijden.
Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Sanne Hirschler, 06-20378931,
shirschler@hotmail.com.
Waddendijk Vlieland

Za 11 december: Zesde Noord-Hollandse Natuurdag SVN
Van 10 tot 16 uur in de Aristozalen tegenover NS-station Sloterdijk, zie vorige Gierzwaluw.

Za 18 december: Brettenzone & Inlaagpolder ochtend-fietsexcursie
Aangezien de trek tegen deze tijd volop in gang is, is er van alles te zien tijdens deze excursie.
Watervogels, roofvogels en hopelijk ook een aantal gekke soorten behoren tot de mogelijkheden.
Excursieleider: Evert Pellenkoft, 020-6279257, swift.wit@hccnet.nl
Verzamelen: voor Station Sloterdijk

Zo 16 januari 2011: Amsterdam: binnen en buiten ochtend-fietsexcursie
We gaan bekijken wat er zoal rondvliegt en scharrelt in de winter in een Amsterdams park
zoals het Flevopark en het Diemerpark. We sluiten af met een voor Amsterdamse begrippen
ruiger gebied, de Vijfhoek. Vanuit hier kunnen we het IJmeer bezien. De Vijfhoek wordt ‘s
winters weinig bezocht, dus wat het zal brengen? Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het type
winterweer, dus hou het weerbericht in de gaten.
Excursieleider: Ronald Pieters, 06-12997085, rhpieters@hotmail.com
Verzamelen: Molen De Gooijer, hoek Funenkade-Zeeburgerkade

Wo 26 januari: Altai, een onbekend gebied lezing Sanne Hirschler
De eerste lezing van het jaar, met een voorwoord van de voorzitter en gelegenheid aan de bar
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een borrel te drinken. En met het enthousiaste beeldverhaal van Sanne Hirschler:
Nog net in Rusland, op de grens met Mongolië, China en Kazachstan, ligt de Altai. In juni
2010 werd naar dit gebied een vogelreis georganiseerd en Sanne was één van de gelukkigen
die mee mochten. Van deze regio bestaan geen vogelboeken en geen vogellijsten. Op een
inventariserende reis na, is er voor zover wij weten nooit een vogelreis heen vertrokken. Een
goede reden om mee te gaan!
Riviergebied, berglandschap, taiga, steppe en woestijn, je komt hier alles tegen. Met bijbehorende vogels natuurlijk. Vele verschillende soorten vogels hebben zich tijdens deze reis goed
laten bekijken en fotograferen. Deze vogels, gecombineerd met de prachtige landschappen,
leverde een indrukwekkende reis op. Een reis waar Sanne jullie graag meer over wil vertellen.

Za 19 februari: IJmuiden auto-excursie
De Zuidpier en het IJmuider strand zijn in de winter altijd spannend. Tussen Steenlopers,
Paarse Strandlopers en Oeverpiepers kunnen we Kanoeten of andere doortrekkers tegenkomen. Roodkeelduiker, Kuifaalscholver en Sneeuwgors behoren tot de mogelijkheden, en je
weet nooit wat voor vreemde gasten er nog meer opduiken. Denk aan warme kleren!
Excursieleider: Martijn Voorvelt, 0294-413015, martijnvoorvelt@versatel.nl
Verzamelen: Stadionplein, tussen de twee FEBO’s

Wo 2 maart: Kerk- en Steenuilenbescherming in N-H lezing Luc Smit
Altijd al willen weten waar de oren van de uilen zitten? Hoeveel muizen ze verorberen? Weet u
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hoeveel meer beter Kerkuilen kunnen horen dan mensen? Hoeveel Kerkuilbroedparen komen voor
in Amsterdam en omstreken?
Als gastspreker voor deze avond hebben we ‘uilenman’ Luc Smit uit Middenmeer uitgenodigd. Luc
is bijna 25 jaar actief als inspirator bij de bescherming van Kerk- en Steenuilen in onze provincie. Nadat de Kerkuil in de vorige eeuw als broedvogel nagenoeg was verdwenen, broeden deze
vogels door het plaatsen van vele nestkasten nu weer in bescheiden aantal, ook in Amsterdam en
omstreken.
Een boeiende presentatie over deze natuurlijke muizenbestrijders, waarbij blijkt dat je met veel
enthousiasme, overleg en geduld echt wat kan bereiken voor de natuur op het platteland en om
de steden. Dat mag je absoluut niet missen!

Za 16 april: Polder de Rondehoep excursie
De Rondehoep ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel is de grootste open ruimte zonder verharde weg of bebouwing in de randstad. Mede dankzij het feit dat er in het hart van de polder een
reservaat ligt waar het graslandbeheer is afgestemd op de weidevogels, broeden er veel Grutto’s
en Veldleeuweriken. Half april zijn er natuurlijk ook nog volop trekvogels te verwachten. Omdat
het reservaat een paar kilometer van de openbare weg afligt, komen er zelden vogelaars. Met deze
excursie gaan we naar waar een gewone burger zelden komt: het hart van de polder. We gaan met
een wagen en Belgisch trekpaard vanaf een boerderij aan de Amstel naar het reservaat. Nadat we
zijn afgezet lopen we een stuk door het reservaat en wandelen vervolgens weer naar de boerderij.
Kosten bedragen €5 p.p. inclusief een kop koffie. Opgave is verplicht. Maximaal 12 plaatsen, bij
voldoende aanmelding kan er een tweede groep vertrekken.
Excursieleider: Mark Kuiper, 020-4961620, mark@natuurbeleven.nl
Verzamelen en vertrektijd: informatie volgt na opgave.

17 t/m 23 april: Extremadura, Spanje vogelreis
Deze reis is inmiddels volgeboekt. Opgave is niet meer mogelijk.

Zo 22 mei: Schinkelbos ochtend-fietsexcursie
Het Schinkelbos heeft geen groot oppervlak, maar het aantal soorten dat daar waargenomen kan
worden in mei is opmerkelijk. Dit kleine stukje grond biedt ruimte aan diverse soorten rietvogels,
steltlopers, watervogels en rovers. We hopen deze excursie een aantal van deze vogels in de kijker
te krijgen.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: terras Café Oostoever, Oostoever 1 (NO-punt Sloterplas naast rotonde aan einde Jan
Evertsenlaan).
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Verenigingsnieuws
Roely Bos

H

et gaat goed met de Vogelwerkgroep Amsterdam. Het is niet precies bekend hoe mensen op
de hoogte raken van het bestaan van de VWGA, maar feit is dat er steeds meer nieuwe leden
komen. Misschien dat het artikel in Het Parool over de Euro Birdwatch mensen heeft aangezet, of
wellicht helpt het mee dat we bij tijd en wijle met een stand op een markt staan, zoals afgelopen
september op de jaarlijkse Streekmarkt op het Stadionplein.
Voor het eerst in jaren is er weer eens een meerdaagse excursie georganiseerd, naar Vlieland. Het
was een groot succes! Elders in deze Gierzwaluw leest u er meer over.
Omdat het jammer is dat artikelen die verschenen zijn in oude jaargangen van De Gierzwaluw in de
vergetelheid raken hebben we besloten deze oude jaargangen digitaal te maken. Ook voor mensen
die nog niet zo lang lid zijn is het plezierig zaken uit het verleden makkelijk te kunnen terugvinden.
Verder wil ik nog een OPROEP doen aan de leden. Gebleken is dat e-mailadressen wisselen als
tanden. Wilt u het secretariaat op de hoogte stellen van een ander e-mailadres? En ook bij verhuizingen denken aan het doorgeven van het nieuwe huisadres? Uw bericht kan naar: secretariaat@
vogelwerkgroepamsterdam.nl. Bij voorbaat dank.

Veldwerkcommissie
Ronald Pieters

O

p dit moment zijn tal van mensen bezig met broedvogelinventarisaties en allerlei andere vogeltellingen in de regio Amsterdam. Meestal gebeurt dit op individuele basis, vaak in het kader van een
SOVON-project. Soms wordt over het onderzoek gepubliceerd in De Gierzwaluw of in een ander blad.
Binnen de Vogelwerkgroep Amsterdam is nu het idee gerezen een veldwerkcommissie op te richten.
De bedoeling is dat de leden van deze commissie zich op een structurele wijze gaan bezighouden
met vogeltellingen binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Een bijdrage leveren
aan publicatie van telgegevens behoort ook tot de taak van de commissie.
Voor een deel zal worden aangesloten bij en samengewerkt worden met SOVON. Het idee is dat
tellingen die nu blijven liggen toch kunnen plaatsvinden. Ook kunnen tellers met elkaar in contact
komen, dat stimulerend kan werken.  Kerntaken van de veldwerkcommissie zijn inventariseren,
enthousiasmeren, coördineren, stimuleren, initiëren en motiveren. De doelstellingen dienen nader
bepaald te worden door de commissieleden.
Lijkt het je leuk mee te denken en een bijdrage te leveren, neem dan contact op met Frank van
Groen (fm.vangroen@kpnmail.nl) of Ronald Pieters (rhpieters@gmail.com). Er zijn tal van mogelijkheden.
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Vogelcursussen 2011

Monitoring Project (BMP), Meetnet Urbane Soorten (MUS), Meetnet Agrarische Soorten (MAS) en
het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB, kolonievogels).
De inventarisatiecursus is bedoeld voor de al iets meer ervaren vogelaar die het leuk vindt om een
gebied op broedvogels te (gaan) inventariseren. Van de cursist wordt verwacht dat hij of zij circa
vijftig verschillende vogelsoorten op zicht en zang herkent. Ben je nog niet zover dan raden we je
aan om eerst een vogelherkenningscursus te volgen bij de VWGA (zie hierboven).
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Zodra de definitieve cursusdata bekend zijn, worden deze
gepubliceerd op de website.

Frank van Groen & Ronald Pieters

I

n het voorjaar van 2011 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam twee cursussen: de cursus
Vogels kijken en een cursus Broedvogels
inventariseren.

Cursus Vogels kijken
Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. Natuurlijk zijn
ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden welkom als cursist.
Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op zangvogels. In 2011 wordt, net als in
2009, de herkenning van roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers behandeld. Deze cursus is
dus ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2010. Andere soorten die worden
waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard “meegenomen”.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten - twee theorielessen (‘s avonds van 20 tot ca. 22 uur) en
vier praktijklessen (‘s ochtends) - en wordt gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep.
De locatie van de avonden is Sporthal Wethouder Verheij (Polderweg 300).
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende datums in 2011:

onderwerp

verzamelen

Theorie 1

do-vond

datum
10-2

roofvogels & eenden

20:00u Sporthal Weth. Verweij

Praktijk 1

za-ochtend

12-2

auto-excursie Flevopolder (roofvogels)

08:00u Stadionplein

Praktijk 2

zo-ochtend

6-3

fietsexcursie Waterland (eenden)

08:00u Molen De Gooijer

Theorie 2

di-avond

22-3

meeuwen & steltlopers

20:00u Sporthal Weth. Verweij

Praktijk 3

zo-ochtend

27-3

auto-/wandelexcursie IJmuiden (meeuwen)

07:00u Stadionplein

Praktijk 4

za-ochtend

16-4

fietsexcursie Geijsel & Waverhoek (steltlopers)

07:00u t.o. ingang Zorgvlied

FOTO: ROBERT HEEMSKERK

Buizerd

maand

onderwerp

duur

Theorie 1

maart

SOVON kort, MUS/MAS, herkenning

2,5 uur

Praktijk 1

april

MUS: herkenning, interpretatie, notatie

4 uur

Theorie 2

april

BMP, kolonievogels, herkenning

2,5 uur

Praktijk 2

mei

BMP: herkenning, interpretatie, notatie

4 uur

Praktijk 3

mei

Kolonievogels: herkenning, interpretatie, notatie

4 uur

Theorie 3

juni

Toepassing gegevens: toets en afsluiting

2,5 uur

Naast de cursusmap worden de verschillende SOVON-handleidingen als cursusmateriaal gebruikt.
Tussendoor worden ook opdrachten gemaakt. Het idee is dat cursisten tijdens de praktijklessen
waarnemingen op een veldkaart administreren en deze later uitwerken. Zo is het een goede oefening de veldgegevens van de praktijk digitaal in te voeren op sovon.nl. In het veld zal je vaak een
frisse neus halen en je kennis van vogels zal zich verder ontwikkelen.
Na de cursus ben je in staat zelfstandig een gebied te inventariseren en een bijdrage te leveren
aan het onderzoek naar de ontwikkeling van de vogelstand in bepaalde gebieden. De cursus wordt
afgesloten met een diploma-uitreiking. Meld je snel aan want deze cursus gaat pas door met
minimaal 10 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 20-25.

Aanmelden
Voor beide cursussen kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl en door
overmaking van het cursusbedrag op ING rekeningnummer 5060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van de naam van de cursus.
Kosten cursus Vogels kijken: € 25 voor leden, € 30 voor niet-leden, o.v.m. “vogelcursus 2011”.
Kosten  cursus Broedvogels inventariseren: € 25 voor leden, € 30 voor niet-leden, o.v.m. “inventarisatiecursus 2011”.

Cursus Broedvogels inventariseren
In samenwerking met SOVON geeft de VWGA een cursus waarin de verschillende telmethoden, die
voor broedvogelinventarisaties worden gebruikt, worden behandeld. Het gaat om het Broedvogel
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Broedvogels in het Vondelpark
Frank van Groen

Historie Het Vondelpark is een langgerekt stadspark dat zich uitstrekt van de Stadhouderskade
tot aan de Amstelveenseweg. Het is destijds aangelegd in een veenweidegebied. Tuinarchitect Jan
David Zocher ontwierp het park, dat in 1865 open ging voor publiek. Aanvankelijk werd het het
Nieuwe Park genoemd. Nadat in 1867 in het park het standbeeld van dichter en toneelschrijver
Joost van den Vondel werd geplaatst, ging het park al snel Vondelpark heten. Dit werd in 1880 de
officiële naam.
In 1893 werd, na veel discussie, fietsen in het Vondelpark toegestaan. Tijdens de hongerwinter
werd het Vondelpark afgesloten waardoor het park niet kon worden leeggekapt. In die tijd was er
weinig geld voor onderhoud en verwilderde het park enigszins.
Tot 1953 was het Vondelpark het bezit van de Vereniging tot aanleg van een rij- en wandelpark.
Omdat de vereniging het onderhoud niet meer kon betalen schonk ze het park aan de gemeente
Amsterdam.
In 1947 kwam de Vondelbrug gereed, die de Van Baerlestraat met de Eerste Constantijn Huijgensstraat verbindt, dwars over het Vondelpark heen. Sinds 1958 rijdt er een tram over de Vondelbrug.
In 1987 is de Vereniging Vrienden van het Vondelpark opgericht. De vereniging streeft ernaar
de belangen van de verschillende groepen gebruikers van het park in evenwicht te houden. Het
Vondelpark is sinds 1996 een rijksmonument.
Tussen 1999 en 2010 werd het Vondelpark grootscheeps gerenoveerd. Zo is een drainagesysteem
aangelegd om wateroverlast te voorkomen. Ook werden enkele bomen opnieuw gefundeerd. De
wandelpaden werden vernieuwd en de wegen opnieuw geasfalteerd. Op zondag 28 februari 2010
werd het gerenoveerde Vondelpark officieel “heropend”.
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T

oen ik vanuit Amsterdam-Oost op 9 februari 2010 weer eens door het Vondelpark fietste, op
weg naar een Kleine Burgemeester die was gemeld bij de Westlandgracht, werd ik aangenaam verrast door meerdere roepende Boomklevers in het park. Ook waren Grote Alexanderparkieten en een paartje Ooievaars aanwezig. Verder zag ik er Nijlganzen, Putters en Sijzen.
Mijn nieuwsgierigheid naar een actueel beeld van de broedvogelstand in het Vondelpark was
gewekt. Aangezien alweer enige tijd geleden voor het laatst systematisch broedvogels werden
geteld in het park besloot ik dit voorjaar het Vondelpark te inventariseren op broedvogels. Van
andere Amsterdamse parken als Oosterpark, Rembrandtpark, Frankendael en Flevopark zijn jarenlange recente reeksen van broedvogelinventarisaties beschikbaar (Van Groen 2010). Het leek me
interessant om voor ongetwijfeld het meest bekende en bezochte Amsterdamse park gegevens te
verzamelen en te vergelijken met historische gegevens. Hoe zou het gaan met de broedvogels in
het Vondelpark?

In het voorjaar van 2010 groeiden in totaal 28 jonge Nijlganzen op

Het Vondelpark is ontworpen in Engelse landschapsstijl; de bezoeker waant zich in de natuur, wanneer hij door het park loopt. Tijdens de recente restauratie van het park is geprobeerd deze illusie te
versterken door het verbinden van de vijvers en de aanleg van natuurlijke oevers. Het Vondelpark is
47 ha groot en trekt gemiddeld tien miljoen bezoekers per jaar.
Een plattegrond van het Vondelpark met de belangrijkste gebruikte toponiemen is te vinden in
Figuur 1. Het gehele Vondelpark is geïnventariseerd, inclusief de achtertuinen van huizen die grenzen aan het park. Het totale geïnventariseerde oppervlak bedraagt daardoor 49 ha. In het verleden
werden de meeste inventarisaties ook op deze manier uitgevoerd.

Methode De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd conform de landelijk gebruikelijke methodiek
zoals uitgebreid beschreven in de ‘Handleiding Broedvogel Monitoring Project’ (Van Dijk 2004).
In totaal zijn in de periode maart t/m juni zeven bezoeken uitgevoerd, vanaf een half uur voor
zonsopgang. Elk bezoek duurde omstreeks drie uur. Daarnaast zijn op een avond/nachtbezoek
op 23 juni enkele aanvullende waarnemingen gedaan. Tijdens de bezoeken waren de weers
omstandigheden over het algemeen gunstig. Er werd geen gebruik gemaakt van geluidsopnames.
De bezoekdatums, de bestede tijd en de weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken in het
Vondelpark staan vermeld in Tabel 1.
Resultaten De resultaten van de broedvogelinventarisatie in 2010 zijn te vinden in Tabel 2. In
totaal zijn van 38 soorten 615 territoria vastgesteld.
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Tabel 1. Bezoekgegevens broedvogelinventarisatie in het Vondelpark in 2010 (N = nachtronde)
bezoek

datum

bestede tijd

weersomstandigheden
wind

temp. °C

1

21 maart

2:25

7/8

N4-5

8

2

2 april

2:50

1/8

3

5

3

18 april

3:00

geen

2-3

3-12

4

2 mei

2:55

geheel

3

10

5

14 mei

2:50

4/8

2

5-10

6

5 juni

2:55

geen

1

15

7

17 juni

2:40

1/8

2

14

N

23 juni

0:50

geen

2

23

totaal

bewolking

20:25 uur

De vastgestelde broedvogels zijn hieronder gerangschikt naar ecologische hoofdgroep (Sierdsema
1995).
Watervogels: Nijlgans, Krakeend, Wilde Eend, Soepeend en Meerkoet (5 soorten, 111 territoria).
Moerasvogels: Blauwe Reiger (rivierbegeleidend bos), Waterral, Waterhoen en Kleine Karekiet (4
soorten, 20 territoria).
Weidevogels: Ooievaar (1 soort, 1 territorium).
Vogels van struwelen en jong bos: Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zanglijster,
Tuinfluiter, Zwartkop, Fitis en Staartmees (9 soorten, 219 territoria).
Vogels van opgaand bos en bosranden: Holenduif, Houtduif, Halsbandparkiet, Grote Alexanderparkiet, Bosuil, Grote Bonte Specht, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai,
Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Vink en Groenling (17 soorten, 234 territoria).
Vogels van erven en bebouwing: Stadsduif en Turkse Tortel (2 soorten, 30 territoria).
Het Vondelpark is vooral van belang voor watervogels en bos- en struweelvogels.
Relatief talrijk (meer dan 25 territoria) zijn Wilde Eend, Meerkoet, Stadsduif, Houtduif, Halsbandparkiet, Winterkoning, Heggenmus en Merel. De Merel is met 78 territoria de talrijkste soort. Vijf soorten
werden slechts met één territorium vertegenwoordigd.
Van de 38 vastgestelde broedvogels komt geen enkele soort voor op de Rode Lijst van bedreigde
vogelsoorten in Nederland.

Niet-broedvogels Van enkele soorten voldeden de verzamelde waarnemingen niet aan de criteria
voor het vaststellen van een geldig territorium. Het betreft de Fuut (een vogel op 17 juni), de
Kuifeend (paartjes in het zuidwesten van het park op 21 maart en 18 april), de Sperwer (een wijfje
op 2 mei) en de Visdief (een exemplaar op 17 juni). Bij de Schapenweide was gedurende het gehele
voorjaar een eenzame Soepgans aanwezig.
Regelmatig werden bij de vijvers enkele vissende Aalscholvers gezien. Groepen Kleine Mantelmeeu-
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Plattegrond Vondelpark

wen, Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen kwamen in het broedseizoen in het park om etensresten op te
ruimen. Het ging vaak om tientallen exemplaren waarbij de Kleine Mantelmeeuw het talrijkst was.
Op 14 mei werd een exotische papegaaiachtige gezien, een van oorsprong uit Australië afkomstige
Prachtrosella Platycercus eximius. Op 2 april vloog een Kwak door het Vondelpark in oostelijke
richting, vrijwel zeker op weg naar de kolonie in Artis.
Tijdens elk bezoek werden in het Vondelpark enkele Konijnen opgemerkt.

Vergelijking met oude gegevens In het verleden zijn in het Vondelpark meerdere malen
broedvogels geïnventariseerd. De laatste volledige inventarisatie werd in 1997 uitgevoerd door
Dana Constandse. In de jaren 1973-1984 is het Vondelpark elk jaar geïnventariseerd door een groep
Amsterdamse vogelaars. Destijds is van deze inventarisaties verslag gedaan in De Gierzwaluw door
Wouter van der Weijden. Piet Brander en A.J. Cnoop Koopmans inventariseerden tussen 1944 en
1948 elk jaar het gehele Vondelpark op broedvogels.
Ook uit eerdere jaren zijn gegevens van broedvogels uit het Vondelpark bekend, al werd er toen
nog niet systematisch geteld. Dankzij het feit dat Jac.P. Thijsse van 1877-1890 en van 1894-1903
in Amsterdam woonde en regelmatig vogelwaarnemingen in het Vondelpark deed en daarover publiceerde, weten we iets over de vogels in het park uit die tijd. Uit de periode 1904-1943 zijn maar
weinig broedvogelgegevens uit het park bekend.
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Tabel 2. Aantal broedparen in het Vondelpark (x = aanwezig, * = Rode Lijstsoort)
2010

1997

80-84

73-79

44-48

1997

80-84

73-79

44-48

Blauwe Reiger

1

Ooievaar

1

Merel

78

22

117

132

70

Nijlgans

9

Zanglijster

9

5

23

30

31

Krakeend

2

Kleine Karekiet

2

Wilde Eend

64

Soepeend

10

Kuifeend

22

2010

x

14

x

x

Gekraagde Roodstaart

11

Spotvogel*

46

Braamsluiper
3

4

Tuinfluiter

1

1

18

Torenvalk

1

Zwartkop

14

4

4

3

1

Boomvalk*

1

Tjiftjaf

19

8

8

8

14

Fitis

1

2
8

4

23

Waterral

1

Waterhoen

16

8

8

Meerkoet

26

18

8

Stadsduif

28

Holenduif

7

4

7

5

18

Houtduif

61

23

51

57

47

Turkse Tortel

2

9

8

Halsbandparkiet

27

2

1

Grote Alexanderparkiet

2

Bosuil

1

1

1

12

9

Grauwe Vliegenvanger*
Staartmees

9

6

1

Pimpelmees

20

11

23

25

14

Koolmees

24

27

26

18

19

Boomklever

4

Boomkruiper

9

3

10

6

7

Gaai

3

2

4

4

Ekster

14

9

8

7

1

Kauw

10

1

2

1

1

Roek

Kleine Bonte Specht

1

Zwarte Kraai

Boerenzwaluw*

3

Spreeuw

23

Huismus*

Matkop*

5

Ransuil*
Grote Bonte Specht

8

2

1

1

Winterkoning

72

25

25

20

Heggenmus

27

5

19

18

Vink

Roodborst

11

5

5

5

7

aantal territoria

615

207

414

412

526

5

2
2
44

16

5

5

4

4

8

x

16

26

21

x

x

x

x

1

3

8

25

Groenling

4

7

8

8

18

aantal soorten

38

29

28

27

35

weest in het aantal bezoeken, de methode van waarnemen en de interpretatiemethode. Daarnaast
is het goed om te beseffen dat waarnemersinvloeden kunnen optreden wanneer door verschillende
mensen wordt geïnventariseerd. Hoewel we de cijfers niet moeten verabsoluteren is in grote lijnen
te zien hoe de broedvogelstand van het Vondelpark zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.
In de tabel staan 52 soorten broedvogels vermeld. Daarnaast hebben waarschijnlijk nog acht soorten
in het Vondelpark gebroed. Soorten die alleen vóór 1944, namelijk in de periode 1877-1904, in het
Vondelpark hebben gebroed zijn Zomertortel en Nachtegaal (maximaal vier territoria in de periode
1895-1901). Waarschijnlijk hebben toen ook Koekoek, Grote Lijster en Wielewaal in het park gebroed.
In 1944 werd een territorium van de Grasmus vastgesteld. Pas in 2006 werden, na een afwezigheid
van 62 jaar, op de Schapenweide opnieuw twee territoria van de Grasmus vastgesteld (med. Martin
Melchers). Voor de Putter is alleen in 1983 een mogelijk territorium opgegeven. In 2008 broedde er
voor het eerst in de geschiedenis van het Vondelpark een Bosrietzanger op de Schapenweide (med.
Martin Melchers).
Met de 52 soorten uit Tabel 2 en de hierboven genoemde acht soorten zijn in het totaal dus 60
broedvogelsoorten vastgesteld in het Vondelpark.
Enkele soorten werden wel in 2010 en niet bij eerdere inventarisaties vastgesteld als broedvogel.
Deze nieuwkomers zijn Ooievaar, Nijlgans, Soepeend, Krakeend, Waterral, Stadsduif, Grote Alexanderparkiet, Kleine Karekiet en Boomklever.
Uit Tabel 2 blijkt dat het aantal soorten broedvogels in het Vondelpark een dieptepunt bereikte in
de jaren zeventig van de vorige eeuw. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen het park enigszins was verwilderd, was de broedvogelstand met 35 soorten en 526 territoria relatief goed.

In Tabel 2 zijn de resultaten van de systematische inventarisaties sinds 1944 samengevat. De
gegevens van de periodes 1944-1948, 1973-1979 en 1980-1984 betreffen het gemiddelde aantal
broedparen van de verschillende inventarisaties in die periode. Soms zijn in het verleden marges
aangegeven voor het aantal territoria van een bepaalde soort. Ter bepaling van de cijfers voor de
tabel is in dergelijke gevallen het gemiddelde genomen (zo werd voor 4-6 het getal 5 genomen). Bij
een vergelijking van de resultaten uit Tabel 2 moet men zich realiseren dat er verschillen zijn ge-
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Een overzicht van bovengenoemde inventarisaties en andere vogelwaarnemingen in het Vondelpark wordt gegeven in een artikel van Dana Constandse in de jubileumuitgave 1998 van De
Gierzwaluw.

De Krakeend werd in 2010 met twee paar als broedvogel vastgesteld
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In 1997 werden de minste territoria geteld. Toen zijn de tuinen die grenzen aan het park echter niet
meegenomen. Mogelijk spelen ook waarnemerseffecten een rol bij dit lage aantal.
In 2010 werd een record aantal van 38 soorten en 615 territoria vastgesteld. Dit komt waarschijnlijk door de meer natuurlijke inrichting van het park na de recente renovatie. Ook de introductie
van exoten, die het vaak opvallend goed doen in stedelijk gebied, heeft bijgedragen aan de huidige
recordstand.

Verdwenen vogels uit het Vondelpark In de jaren veertig van de vorige eeuw broedden tien
soorten in het park die daarna niet meer zijn vastgesteld. Het gaat om Torenvalk, Boomvalk, Ransuil, Kleine Bonte Specht, Boerenzwaluw, Gekraagde Roodstaart, Spotvogel, Braamsluiper, Matkop
en Roek. Vijf van deze soorten staan tegenwoordig op de Rode Lijst. Vooral de 46 territoria van de
Spotvogel spreken tot de verbeelding. Deze Rode Lijstsoort moet destijds ook elders veel algemener
zijn geweest dan nu het geval is. Ook de Tuinfluiter was toen veel algemener. Waarschijnlijk waren
in die tijd meer jonge bomen in het park aanwezig. In die tijd lag het park dichter bij de stadsrand
waardoor vogels als Torenvalk, Boomvalk en Ransuil op niet al te grote afstand van het park voedsel konden zoeken. De Blauwe Reiger bezette in die jaren een kolonie van gemiddeld 22 paar in het
Vondelpark. In andere Amsterdamse stadsparken zijn nog steeds kolonies van de Blauwe Reiger
aanwezig. Ook voor deze soort geldt dat de omgeving van het park destijds waarschijnlijk gunstiger
was om voedsel te zoeken.
Bij alle voorgaande inventarisaties werden Huismus en Spreeuw opgegeven als broedvogel. Vanwege hun talrijkheid werden mussen niet eens geteld. Beide soorten konden in 2010 niet meer als
broedvogel worden vastgesteld in het Vondelpark. Alleen tijdens het laatste ochtendbezoek in 2010,
op 17 juni, was een groepje Spreeuwen aanwezig in het park. De Huismus werd in 2010 in het
geheel niet waargenomen in het Vondelpark.
Soortbesprekingen Het voorkomen en de verspreiding van de in 2010 vastgestelde broedvogels
wordt hieronder besproken. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met historische gegevens,
waarbij we de eerder genoemde kanttekeningen over verschillen in inventarisatie- en interpretatiemethode in ons achterhoofd dienen te houden. Indien van toepassing wordt in onderstaande
soortbesprekingen de recente ontwikkeling van de broedvogelstand vergeleken met de landelijke
aantalsontwikkeling (Van Dijk et al. 2010).

zijn geen jongen grootgebracht. Ook in enkele jaren voorafgaande aan 2010 heeft de Ooievaar een
territorium bezet in het Vondelpark. Na een dieptepunt begin jaren tachtig, toen nog slechts één
wild paar in Nederland tot broeden kwam, liet de Ooievaar een spectaculaire toename zien. Inmiddels nestelen meer dan 700 paar in Nederland, meer dan ooit in de 20e eeuw zijn vastgesteld.

Nijlgans Van de negen territoriale paren Nijlganzen in het park hebben minimaal vijf paar succesvol jongen geproduceerd. In het voorjaar van 2010 groeiden in totaal 28 jonge Nijlganzen op.
De succesvolle paren hadden respectievelijk 8, 7, 6, 4 en 3 jongen. Aangezien Nijlganzen soms
meerdere keren per jaar broeden is het heel goed mogelijk dat later in het jaar nog meer jonge
Nijlganzen zijn opgegroeid in het park. Bij de vorige inventarisatie in 1997 werd nog geen enkel
territorium vastgesteld. Ook elders in Nederland is de Nijlgans sterk toegenomen; sinds 1990 is de
stand ruim verzesvoudigd.
Krakeend In de vijver bij de Koeienweide waren het hele voorjaar minimaal twee paar aanwezig.
Op 17 juni werd ook een vrouwtje met jongen gezien. Sinds 1990 is de landelijke stand van de
Krakeend vervijfvoudigd. Deze eend duikt de laatste jaren ook steeds meer op in stedelijk gebied.
De Krakeend staat niet op de Nederlandse maar wel op de Europese Rode Lijst.
Wilde Eend Er werden 64 territoria vastgesteld. Bij de meeste eerdere inventarisaties werden
Wilde Eenden in het Vondelpark niet geteld. De enige periode waarin dit wel gebeurde, in de jaren
1980-1984, werden gemiddeld maar veertien territoria geteld. Sinds 1990 is de landelijke stand van
de Wilde Eend stabiel. De toename in het Vondelpark kan deels te maken hebben met een andere
manier van tellen, maar mogelijk heeft de huidige, meer natuurlijke inrichting van het park, ook
een gunstige invloed gehad op het aantal Wilde Eenden.
Soepeend In het verleden is deze variant van de Wilde Eend nooit apart geteld. Met name in
stedelijk gebied komen echter veel Soepeenden voor. Ze kruisen geregeld met Wilde Eenden.
Toekomstige tellingen kunnen aan het licht brengen in hoeverre de populatie Wilde Eenden in de
toekomst verder ‘versoept’ .

Blauwe Reiger In een treurwilg aan de westzijde van de Schapenweide werd begin april nestbouw en balts waargenomen. In latere rondes werden geen bedelende jongen gehoord zodat moet
worden aangenomen dat broedsucces achterwege is gebleven. Wel werden tijdens elke bezoekronde meerdere Blauwe Reigers in het park gezien.
In de jaren 1944-1948 was een kolonie van gemiddeld 22 paar Blauwe Reigers aanwezig.

Waterral Tijdens drie bezoeken werd een Waterral opgemerkt. Op 21 maart werd een kiepend
exemplaar gehoord bij de ingang Koningslaan aan de overkant van de daar gelegen vijver. Op 2 en
18 april werd een exemplaar gezien op één van de eilandjes in de vijver bij de Schapenweide. Ook
tijdens de voorafgaande winter was een Waterral aanwezig in het park.
Hoewel deze waarnemingen voldoen aan de criteria voor een geldig territorium lijkt het me niet
waarschijnlijk dat de Waterral ook daadwerkelijk gebroed heeft in het Vondelpark.
Sinds 1990 is de landelijke stand van de Waterral duidelijk toegenomen.

Ooievaar Al in de winter van 2010 was het ooievaarsnest op de Schapenweide bezet. Tijdens de
eerste vier bezoeken waren steeds broedende Ooievaars aanwezig. Helaas is het broedsel mislukt en

Waterhoen Met 16 territoria bereikte het Waterhoen in 2010 een recordstand. In de jaren tachtig
en negentig kende het Waterhoen in het Vondelpark een relatief lage stand. Waarschijnlijk heeft
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de huidige, meer natuurlijke inrichting van het park goed uitgepakt voor het Waterhoen. Sinds 1990
vertoont de landelijke populatie van het Waterhoen grote schommelingen maar over het geheel
genomen is de trend stabiel.

Meerkoet In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de Meerkoet zich in het Vondelpark gevestigd. Het eerste broedgeval vond plaats in 1980. Sinds die tijd is de soort gestaag toegenomen. In
2010 werd een record aantal van 26 territoria bereikt. Op veel plaatsen waren de opvallende nesten
van de koeten en later ook de jongen te zien. Ook in de rest van Nederland gaat het goed met de
Meerkoet. Sinds 1990 is de landelijke stand met ongeveer 20% toegenomen.
Stadsduif De Stadsduif is een lastig te tellen soort. Op enkele plaatsen zoals onder de brug naar
de Emmalaan is zeker gebroed. Een deel van de getelde vogels heeft waarschijnlijk gebroed aan de
gevels van huizen die grenzen aan het park. In het verleden is de Stadsduif nooit opgevoerd als
broedvogel. Mogelijk zijn de vogels toen eenvoudigweg niet geteld.
Holenduif Van de zeven vastgestelde territoria lagen de meeste in de westelijke helft van het park.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was de stand met gemiddeld 18 territoria veel hoger. De
landelijke holenduifpopulatie is sinds 1990 redelijk stabiel.
Houtduif Er werden 61 territoria vastgesteld, iets meer dan de gemiddeld 57 territoria in de jaren
zeventig. De stand van de Houtduif in Nederland is sinds 1990 stabiel.
Wellicht heeft de dip in het aantal Houtduiven in 1997 te maken met een andere manier van inventariseren.
Turkse Tortel Met slechts twee territoria, één bij het filmmuseum en één in een tuin bij de Willemsparkvijver, is de Turkse Tortel duidelijk minder algemeen in het Vondelpark dan in de jaren zeventig
en tachtig van de vorige eeuw. In 1997 kon zelfs geen enkel territorium genoteerd worden. Na een
forse afname in de jaren tachtig is de landelijke populatie sinds 1990 stabiel.
Halsbandparkiet Verspreid over het hele park werden 27 territoria vastgesteld. Bij deze soort is het
soms moeilijk broedvogels van niet-broeders te onderscheiden. Het Vondelpark was het eerste gebied
in Amsterdam waar in de jaren zeventig regelmatig Halsbandparkieten te zien waren. Het eerste
paartje broedde er in 1977. Vanuit dit park heeft de populatie Halsbandparkieten zich de afgelopen
decennia langzaam maar zeker over de stad en omgeving uitgebreid. De toename gaat nog steeds
door. Ook in het Vondelpark is de soort sinds de vestiging in de jaren zeventig gestaag toegenomen.
Vergeleken met eind jaren negentig is de stand vervijfvoudigd.
Grote Alexanderparkiet Ten zuiden van de Grote Vijver bevonden zich twee grote populieren
waarin een bezette nestholte aanwezig was van de Grote Alexanderparkiet. Deze grote broer van de
Halsbandparkiet komt in toenemende mate voor in en om Amsterdam. Naast broedvogels zwierven
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ook enkele niet-broeders door het park. In de vroege ochtend van 2 mei werden op een slaapplaats
in het park zelfs 30 Grote Alexanderparkieten geteld.

Bosuil Het nachtbezoek op 23 juni leverde helaas geen Bosuil op. Wel werd door anderen enkele
malen de Bosuil in het park waargenomen. Er zijn waarnemingen van februari, april, mei en juni
(waarneming.nl). Dit duidt op de aanwezigheid van een territorium in het park in 2010.
Grote Bonte Specht Verspreid over het park werden acht territoria aangetroffen. Alleen in de
Slurf werden geen spechten waargenomen. Hiermee is deze soort spectaculair toegenomen in het
Vondelpark. In het verleden werd steeds maar één territorium vastgesteld, behalve in 1997 toen
er twee territoria waren. Ook de landelijke trend van de Grote Bonte Specht is positief, met een
toename van circa 50% sinds 1990.
Winterkoning Met 72 territoria bereikte de Winterkoning een recordstand, ondanks de voorafgaande, twee relatief strenge winters. Mogelijk hebben Winterkoningen in stedelijk gebied minder
last van de kou. Hier is de temperatuur immers hoger dan in het omringende buitengebied. Ook
kan de grotere beschikbaarheid van door mensen aangeboden voedsel een rol spelen. Het aantal
territoria ligt een factor drie hoger dan bij eerdere inventarisaties. De meer natuurlijke inrichting
van het park zal een rol gespeeld hebben bij de toename. Ook de landelijke trend van de Winterkoning is positief.
Heggenmus Regelmatig verspreid over het hele park werden 27 territoria vastgesteld. De Heggenmus is hiermee iets algemener dan in de jaren zeventig en tachtig. De toename is echter veel
minder spectaculair dan bij de Winterkoning. In 1997 werden maar weinig Heggenmussen geteld,
wellicht ten gevolge van een andere manier van inventariseren. Sinds 1990 is de landelijke stand
van de Heggenmus stabiel.
Roodborst Met elf territoria bereikte de Roodborst een hoge stand. Alleen in 1947 werden ook tien
territoria geteld. Sinds 1990 is de landelijke populatie Roodborsten met ongeveer 20% toegenomen.
Merel De Merel is met 78 vastgestelde territoria de algemeenste broedvogel in het Vondelpark in
2010. In de jaren zeventig en tachtig zijn nog meer territoria vastgesteld. In 2010 vond echter geen
aparte “merelronde” plaats. Het werkelijke aantal territoria is daarom in 2010 waarschijnlijk hoger
geweest. Ook in Nederland is de Merel de algemeenste broedvogel. De stand nam sinds 1985 met
zeker 50% toe.
Zanglijster Er zijn negen territoria vastgesteld. In het verleden werden veel meer Zanglijsters
geteld in het park. Vergeleken met de jaren veertig en zeventig is de stand met een factor drie gekrompen. In 1997 werden nog minder Zanglijsters geteld. De afname contrasteert met de landelijke
toename van ruim 50% sinds 1990.
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Kleine Karekiet De Kleine Karekiet heeft in 2010 voor het eerst in het Vondelpark gebroed. Zowel
bij de Schapenweide als bij de Koeienweide was een territorium aanwezig. Martin Melchers vond dit
jaar zelfs twee territoria bij de Koeienweide.
De landelijke stand van de Kleine Karekiet is min of meer stabiel zodat de reden voor vestiging in het
Vondelpark primair moet worden gezocht in de verbeterde leefomstandigheden die na de renovatie
en meer natuurlijke inrichting van het park ontstaan zijn.

Toen was de biotoop waarschijnlijk veel geschikter voor de Fitis en het park minder druk. In 1997
werden twee territoria vastgesteld.

Tuinfluiter Er was één territorium aanwezig op de Koeienweide. Hier werd op 14 mei en 5 juni
een zingende vogel waargenomen. In de jaren veertig was de Tuinfluiter veel algemener in het park.
Waarschijnlijk was er toen veel meer opslag van jonge bomen.

Pimpelmees De inventarisatie van 2010 leverde verspreid over het hele park 20 territoria op.
Vergeleken met de jaren zeventig en tachtig is de stand van de Pimpelmees hiermee redelijk stabiel. In 1997 werden aanmerkelijk minder territoria vastgesteld, deels een gevolg van het feit dat
toen de aangrenzende tuinen niet zijn geteld. In de jaren veertig was het aantal territoria duidelijk
lager.

Zwartkop Met veertien territoria, verspreid over het hele park, bereikte de Zwartkop een recordstand. De landelijke trend van de Zwartkop is sterk positief met een toename van ruim 50% sinds
1990. De toename in het Vondelpark is nog groter geweest.

Staartmees Met zes territoria verspreid over het park is de Staartmees recent sterk toegenomen
in het Vondelpark. In 1997 werd voor het eerst een territorium vastgesteld. De landelijk trend van
de Staartmees is echter negatief, met een afname van circa 20% sinds 1990.

Koolmees Met 24 territoria is de stand ongeveer gelijk aan die van de afgelopen inventarisaties.
In de jaren veertig en zeventig werden duidelijk minder Koolmezen geteld.

Tjiftjaf Verspreid over het hele park werden 19 territoria vastgesteld. Ook de stand van de Tjiftjaf
bereikte een record en overtreft nu zelfs de relatief hoge stand in de jaren veertig. De stand is ruim
tweemaal zo hoog als de afgelopen decennia gebruikelijk was. De toename kan te maken hebben met
een meer natuurlijk inrichting en beheer van het park. De landelijke stand vertoont grote schommelingen maar is sinds 1990 min of meer stabiel.
Fitis Alleen op 2 mei werd een zingende vogel waargenomen, voldoende voor een geldig territorium.
Vooral in de jaren veertig kwam de Fitis redelijk algemeen voor als broedvogel in het Vondelpark.

Boomklever Met vier territoria is de Boomklever duidelijk aan een opmars bezig. Alleen in 1992
wordt een broedgeval opgegeven. In de broedvogellijst van 1997 wordt de soort als ‘waarschijnlijk’ opgevoerd. Ook elders in Nederland doet de Boomklever het goed. Sinds 1990 is de landelijke
stand ruim verdubbeld.
Boomkruiper Met negen territoria is het aantal territoria vrijwel gelijk met dat in de jaren tachtig. Voor die tijd werden minder Boomkruipers geteld. Het lage aantal in 1997 wordt waarschijnlijk
veroorzaakt doordat toen de aangrenzende tuinen niet zijn geteld.

FOTO: WILLIAM PRICE

Gaai Er werden drie territoria vastgesteld. Hiermee lijkt het aantal territoria redelijk stabiel. De
Gaai gedraagt zich in het broedseizoen weinig opvallend en heeft daardoor een lage trefkans.
Aangezien twee waarnemingen nodig zijn voor een geldig territorium, ongeacht het aantal
bezoeken, wordt naarmate het aantal bezoeken bij een inventarisatie hoger is ook de kans op het
vaststellen van een territorium van de Gaai groter.
Bij de inventarisatie van 2010 werd gezien dat een pas uitgevlogen jonge Gaai door een Zwarte
Kraai werd gedood, uiteraard onder hevig protest van de ouders. De Gaai zelf is overigens ook
geen lieverdje, getuige de opmerking van Thijsse, “dat ze eigenlijk wel zouden wegmoeten, die vier
moordenaars”, toen hij in maart 1902 een aantal Gaaien in het Vondelpark zag. Gelukkig gunnen
de meeste vogelaars tegenwoordig elke soort zijn plekje onder de zon.

Veertien territoria van de Zwartkop verspreid over het hele park in 2010
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Ekster Verspreid in het park bevonden zich veertien territoria. Alleen in De Slurf was de Ekster
afwezig als broedvogel. Hiermee lijkt de Ekster toegenomen vergeleken met eerdere inventarisaties. Duidelijk is dat de Ekster in de jaren veertig maar weinig in het park voorkwam als
broedvogel.
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Een weekendje Vlieland, de moeite waard!

Kauw Met tien territoria lijkt de Kauw duidelijk toegenomen als broedvogel. Mogelijk speelt bij de
toename een andere manier van inventariseren een rol. De landelijke trend van de Kauw sinds 1990
is namelijk stabiel.

Sanne Hirschler

Zwarte Kraai De Zwarte Kraai is fors toegenomen vergeleken met de vorige inventarisatie. Ook in
de jaren zeventig en tachtig waren veel minder territoria van de Zwarte Kraai aanwezig. Mogelijk
speelt bij het relatief grote verschil in aantal van deze wat lastig te inventariseren soort een andere
manier van tellen een rol. In de rest van Nederland gaat het goed met de Zwarte Kraai. De BMPindex nam sinds 1990 toe met circa 20%.

Groenling Met vier territoria is de Groenling duidelijk afgenomen. Dit contrasteert met de landelijke
trend, die sinds 1990 sterk positief is, met een toename van circa 50%.
Conclusie Ondanks het grote aantal menselijke bezoekers komen in het Vondelpark anno 2010 nog
steeds veel broedvogels voor. Zowel het aantal soorten (38) als het aantal territoria (615) is hoger
dan bij eerdere inventarisaties werden gevonden. In het Vondelpark zijn in 2010 geen Rode Lijstsoorten als broedvogel vastgesteld. In de afgelopen zeventig jaar hebben zich enorme verschuivingen
voorgedaan in de broedvogelstand in het park.
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Vink Twee van de vijf vastgestelde territoria bevonden zich in De Slurf. In de jaren zeventig, maar
vooral in de jaren veertig van de vorige eeuw, was de Vink een veel talrijker broedvogel in het park.
Hoewel de Vink in toenemende mate in West-Nederland, inclusief urbane gebieden, als broedvogel
voorkomt, valt van deze toename in het Vondelpark vreemd genoeg weinig te merken. Sinds 1990 is
de landelijke BMP-index van de Vink met ruim 50% gestegen.

H

et is ergens in de eerste maanden van 2010 wanneer zich langzaam een plan vormt
om eens een weekendexcursie te organiseren. De vorige vond alweer heel wat jaren
geleden plaats dus het werd de hoogste tijd. De bestemming was snel gekozen: Vlieland. Niet al te ver weg en toch te ver om een dagje heen te kunnen. Daarnaast is Vlieland een
aantrekkelijke bestemming in het najaar omdat het er dan wemelt van de (bijzondere) vogels.
Eenentwintig mensen hebben zich voor deze excursie opgegeven en drie mensen slapen samen
met ons in onze accommodatie en vogelen gezellig mee. De meeste mensen vertrekken op vrijdag aan het einde van de dag. We nemen de laatste boot naar Vlieland en komen daar om half 9
aan. En we zijn niet de enigen. Dit weekend blijkt een Deception Tours weekend te zijn dus naast
ons bevinden zich nog eens meer dan 200 vogelaars op het eiland! En die zijn allemaal op het
eiland met één doel: het ontdekken en zien van bijzondere vogelsoorten.
Dat maakt het een bijzonder weekend, zeker in combinatie met het weer. Wanneer we aankomen regent het, op zaterdag staat er een harde noordenwind en op zondag is het bijna windstil
en schijnt de zon. Dit betekent dan ook dat we ons zaterdagochtend eerst naar het strand begeven. Met deze wind is er een grote kans op een goede zeetrek en dat is altijd de moeite waard.
We staan nog niet lang op het strand wanneer de eerste Jan-van-genten en Zwarte Zee-eenden
langs vliegen. Ook Alken en Zeekoeten scheren dichtbij langs en de Roodkeelduikers laten zich
mooi zien. Opeens horen we een gil: “Velduil!!!”. We denken hem gemist te hebben wanneer hij
opeens vlak voor ons langs over het strand vliegt. Prachtig!
Na een uur in de snoeiharde, koude wind te hebben gestaan, houden we het voor gezien. Het
is tijd om de oostpunt van het eiland te bezoeken. Vanaf daar valt de groep in allerlei kleine
groepjes uiteen. Voortdurend komen groepen elkaar tegen en er wordt gemengd en gewisseld.
Iedereen vogelt dit weekend met iedereen.
Op het eiland wemelt het van de Kramsvogels, Zanglijsters, Koperwieken, Merels en Goudhaantjes. Het is niet alleen een gekwetter van jewelste vandaag, maar ook gaan overal mobiele
telefoons af om nieuwe waarnemingen door te geven. Overal op het eiland treffen we verlaten
groepjes fietsen aan. Vaak lukraak neergegooid, statieven nog achterop en de eigenaren
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Natuurlijk zien we ook veel ‘normale’ soorten die op een eiland als Vlieland te verwachten zijn.
Verschillende soorten ganzen, Bergeenden, Bonte Strandlopers, Geelgors, Kanoet, grote groepen
Kepen en vele andere soorten houden ons bezig. Zowel op zaterdag als op zondag wordt een
overvliegende Ruigpootbuizerd gezien. Ook roofvogels als Sperwer, Havik en Slechtvalk ontbreken
dit weekend niet. In de Kroonspolders zien we Goudplevieren, Zilverplevieren, Kluten, Beflijsters
en veel watervogels.
De lijst van dit weekend lijkt niet op te houden. In totaal zien we 116 verschillende vogelsoorten
en dan hebben we nog een paar (bijzondere) soorten gemist. ‘s Avonds in de accommodatie was
er tijd en ruimte voor uitwisseling van verhalen en het bijhouden van de soortenlijst. Met 105
soorten op zaterdag en nog 11 extra soorten op zondag een leuke klus.
Kortom: een geslaagd weekend met enthousiaste vogelaars en een heleboel vogelsoorten!
Soortenlijst Vlieland 15-17 oktober 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Roodkeelduiker
Fuut
Dodaars
Jan-van-gent
Aalscholver
Blauwe Reiger
Lepelaar
Kleine Zwaan
Kolgans
Grauwe Gans
Brandgans
Rotgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Pijlstaart
Slobeend
Kuifeend
Eider
Zwarte Zee-eend
Middelste Zaagbek
Blauwe Kiekendief
Sperwer
Havik
Buizerd
Ruigpootbuizerd
Torenvalk
Slechtvalk

-.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
-.
58

Fazant
Waterral
Waterhoen
Scholekster
Kluut
Kievit
Goudplevier
Zilverplevier
Bontbekplevier
Rosse Grutto
Wulp
Tureluur
Groenpootruiter
Steenloper
Watersnip
Houtsnip
Kanoet
Drieteenstrandloper
Bonte Strandloper
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Visdief
Zwarte Stern
Alk
Zeekoet
Stadsduif
Holenduif

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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Houtduif
Turkse Tortel
Velduil
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Strandleeuwerik
Witte Kwikstaart
Graspieper
Boompieper
Waterpieper
Oeverpieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Roodborsttapuit
Paapje
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Koperwiek
Kramsvogel
Beflijster
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Tapuit
Tjiftjaf
Zwartkop
Goudhaan
Bladkoning
Staartmees

-.
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Witkopstaartmees
Baardman
Zwarte Mees
Koolmees
Pimpelmees
Boomkruiper
Taigaboomkruiper
Klapekster
Geelgors
Rietgors
IJsgors
Vink
Keep
Putter
Groenling
Goudvink
Kruisbek
Sijs
Grote Barmsijs
Kleine Barmsijs
Kneu
Pestvogel
Huismus
Spreeuw
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Bonte Kraai

Euro Birdwatch 2010
Ronald Pieters

O

p zaterdag 2 oktober ging de Vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA) op
stap om vogels te tellen. In het kader
van de Euro Birdwatch 2010, een initiatief
van BirdLife International, deden wij dit
samen met 105 andere vogelwerkgroepen in
ons land. Landelijk werden er op ongeveer
150 verschillende plaatsen vogels geteld. In
Europa deden circa 60.000 mensen mee in 31
landen bij 1115 tellingen. Dit jaar worden de
resultaten gebruikt om bij de Europese Commissie aandacht te vragen voor het Europese
en wereldwijde verlies van biodiversiteit.

FOTO: WILLIAM PRICE

nergens te bekennen. Die zullen we achter één of ander vogeltje aan zijn gegaan. De mensen
van Deception Tours doen goed werk; hun gezoek levert ook onze groep leuke waarnemingen
op. Strandleeuwerik, Taigaboomkruiper, Klapekster, Pestvogel en Witkopstaartmees zijn maar een
paar van de vele soorten die we dit weekend zien. Er zitten meerdere Bladkoningen op het eiland,
soms in één boom met Tjiftjaf en Goudhaan. Om de boom heen een grote groep vogelaars met
verrekijkers en camera’s.

Het doel van deze dag is samen te kijken naar De Zanglijster staat op nummer 1
trekvogels, ze te herkennen en de aantallen te
noteren. De jaarlijkse najaarstrek van noord naar zuid door miljoenen vogels bereikt begin oktober
zijn hoogtepunt. Tijdens voorgaande edities van dit evenement werden in Nederland al eens meer
dan 650.000 vogels geteld. Het aantal getelde vogels is voor een belangrijk deel afhankelijk van het
weer.
De VWGA organiseert al jaren lang een excursie op deze dag waarbij naast het tellen ook aandacht
is voor het herkennen van gewone en bijzondere vogels. Eenieder is hierbij welkom. Ook voor
iemand die weinig kennis heeft van vogels, is het een leuke bijeenkomst. Zo was er dit jaar de
driejarige Nina Voorvelt die een mooie gele verrekijker bij zich had.
De telling vond plaats op de Vijfhoek. Er werd geteld vanaf het hoogste punt van de brug die
toegang geeft tot het oostelijk deel van IJburg en die over de westpunt van de Vijfhoek loopt. De
eerste tellers waren in het donker om 7.15 uur aanwezig.
Het weer was grijs en regenachtig, de wind kwam uit het zuidwesten. Daardoor was de (zichtbare)
trek gering. In de vroege ochtend was al duidelijk te horen dat er wel (zang)lijstertrek was. De 713
waargenomen Zanglijsters betekenen bijna een record. Slechts één keer eerder werden de afgelopen tien jaar meer Zanglijsters geteld op de Vijfhoek: 1.013 exemplaren op 15 oktober 2005.
De verrekijkers en telescopen werden veel gebruikt, evenals de bekers koffie. De Zanglijsters bleven
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In de tabel staat de Top tien van 2010 van de Vijfhoektelling en de landelijke telling. Ter vergelijking
zijn de aantallen van 2009 er naast gezet.
Opvallend is dat er in de Top tien van beide jaren op de Vijfhoek maar vijf overeenkomstige soorten
staan. Werden in 2009 veel meeuwen(soorten) geteld, in 2010 is vooral het hoge aantal van de Zanglijster opvallend. Ook landelijk was het aantal Zanglijsters opmerkelijk hoog.
Vele media volgen de teldag. Op deze manier wordt op een positieve manier de aandacht gevestigd op
vogels in het algemeen en de vogeltrek in het bijzonder. Wij werden een deel van de tijd vergezeld door
een journalist van Het Parool, met een fotograaf, die daarover de maandag erop volgend berichtte.
Aanwezige vogelwerkgroepleden waren Edial Dekker, Guus van Duin, Frank van Groen, Hans Doorenbosch, Jan van der Ben, Keesjan van Bergeijk, Martijn Voorvelt, Nina Voorvelt, Ronald Pieters, Willem
van der Waal en Zweitse Scheeringa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vijfhoek 2009

Landelijk 2010

I

n het najaar was er sprake van een gaaieninvasie in Nederland. Op 29 september
werden op de Vijfhoek op het hoogtepunt
552 Gaaien geteld, waarvan de grootste
groep uit 66 vogels bestond.
Op de trektelpost Westzanerpolder werd een
adulte Kleinste Jager waargenomen. Sinds
1893 is deze soort maar acht keer eerder in
onze regio gezien. Voor zover bekend was dit
de eerste volwassen vogel.
Een nieuw opgespoten stuk land aan de
oostkant van IJburg zorgde voor een grote
diversiteit aan kleine steltlopers, begin september.

Grauwe Klauwier, Schinkelbos, 11 augustus 2010

Landelijk 2009

Zanglijster

713

Kokmeeuw

2.914

Spreeuw

73.665

Spreeuw

34.198

Spreeuw

490

Stormmeeuw

54

Kievit

40.788

Kokmeeuw

16.244

Smient

183

Zilvermeeuw

45

Zanglijster

30.195

Grauwe Gans

11.371

Houtduif

73

Grauwe Gans

31

Kokmeeuw

25.439

Scholekster

10.183

Vink

69

Spreeuw

30

Vink

18.501

Kievit

7.465

Boerenzwaluw

60

Pijlstaart

29

Graspieper

13.089

Graspieper

7.371

Aalscholver

57

Putter

26

Boerenzwaluw

9.337

Vink

7.023

Grauwe Gans

56

Aalscholver

25

Grauwe Gans

9.176

Bergeend

5.710

Pimpelmees

52

Kl. Mantelmeeuw

19

Goudplevier

7.327

Wulp

4.366

Kokmeeuw

33

Smient

17

Houtduif

6.640

Houtduif

4.171

Aantal soorten

52

Aantal soorten

38

Aantal soorten

191

Aantal soorten

177

Aantal ex.

2.106

Aantal ex.

3.311

Aantal ex.

307.424

Aantal ex.

145.450

Uren

6:20

Uren

3:05
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Auke Jansen

In het overzicht zijn de tellingen van het aantal broedparen van roofvogels en Ransuil door Nirk
Zijlmans opgenomen. Het gaat hier steeds om het totaal van de gebieden Amsterdam-Noord,
Vijfhoek en omgeving, Bloemendaler-, Gemeenschaps-, Overdiemer- en Diemerpolder, WaterlandOost, Westpoort, Bretten en Groote IJpolder (omgeving De Kluut).

Top tien Euro Birdwatch
Vijfhoek 2010

Waarnemingen juli-september 2010

FOTO: IVAN APPEL

de boventoon voeren, continu in kleine groepen. Later op de dag, toen het weer opklaarde tot een
temperatuur rond 17 graden, trokken vanuit het niets vele mezen langs, veel van boom naar boom.
Het betrof met name Pimpelmezen, die voor hun zichtbaarheid voorafgegaan werden door veel
meesgeluiden. Later, gestuwd door thermiek en de zangvogels volgend, kwamen meer roofpieten
overvliegen zoals Buizerd (9), Sperwer (5) en Slechtvalk (3). Sierlijke Sijzen lieten zich mooi horen en
zien. Een Pontische Meeuw vloog over. Op de grond waren de aangekomen Roodborsten druk aan het
zingen.
De trek werd geleidelijker minder, alsmede het gejuich, waardoor de telling werd afgesloten om
13.35 uur.
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Zorg dat je waarnemingen van het laatste kwartaal van  2010 op 1 januari 2011 zijn ingevoerd op
waarneming.nl.
Geoorde Fuut 27-7 t/m 29-9 Waterlandse kust max. 8 ex. (velen). 31-7 t/m 31-8 Haven Ballast
max. 2 ex. (velen). 31-8 Gaasperplas 1 ex. ad. zomerkleed foer. (PP).
Fuut 24-9 Vijfhoek 3 ex. over (GvD).
Aalscholver 29-9 Vijfhoek 1662 ex. over (FV, WvdW, WvdS).
Roerdomp 13-7, 19-8 Ilperveld 1 ex. (Jeroen Dekker, AH). 15-7, 30-8 Varkensland 1 ex. (Marcel
Hoogendoorn). 14-8 De Kluut 1 ex. (RR). 23-9 Diemerpark 1 ex. (Sanne Hirschler).
Kwak 31-8 Vijfhoek 1 ex. Z, “vloog stevig door op 15m. hoogte” (velen).
Kleine Zilverreiger 18-9 IJmeer Muiden 4 ex. “in compact groepje over het water ZO” (HvO).
Grote Zilverreiger 90 meldingen uit de regio. Slaapplaatsen: Botshol (max. 7 ex.) en Haven Ballast
(max. 3 ex.).
Blauwe Reiger 5-9, 22-9 Vijfhoek resp. 49 en 43 ex. ZW “grootste groep 20” (velen). 22-9
Ouderkerk a/d Amstel 20 ex. Z “in één groep” (AJ).
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Purperreiger 12-7 t/m 5-9 Bloemendalerpolder 1 ex. (Louis Blommestein, Pieter Doorn, EdB). 16-8
Vijfhoek 4 ex. hoog W (GvD, Moon Rijven, MV). 21-7 t/m 12-9 Botshol max. 2 ex. (Bert Fakkeldij,
Marianne Wustenhoff). 14-8 Ballastbos 2 ex. juv. (NZ). 20-8 Aandammergouw 1 ex. juv. (NZ). 29-8,
1-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. juv. (EdB). 5-9 A’dam-ZO 1 ex. O (JS).
Zwarte Ooievaar 1-8 Diemerpark 2 ex. op thermiek en NW (Merijn van Leeuwen). 2-8 Westgaarde
2 ex. ZW (RR). 21-8 Business Parc Lijnden 1 ex. W (Tim en Miranda Zutt).
Lepelaar 13-9 Vijfhoek 149 ex. ZW; grootste groep 40 ex. (GvD, WvdW).
Knobbelzwaan 18-9 Vijfhoek 31 ex. over (GvD, FV, WvdW).
Kleine Zwaan 29-9 De Kluut 3 ex. over (JvB).
Kolgans Eerste groepen: 29-9 Bovenkerkerpolder 20 ex. Z (KJ). 29-9 Asd.Bos 30 ex. O (PM).
Brandgans 29-9 Polder IJdoorn 350 ex. (FvG).
Rotgans 25-9 Muiden Pieren 6 ex. ZW (HvO).
Wintertaling 27-8 Polder IJdoorn 500 ex. (FvG).
Pijlstaart 14-8 Diemerpark 5 ex. over (JLK). 14-8 t/m 10-10 Vijfhoek max. 33 ex. over (velen). 29-9
Kinselbaai 5 ex. (FvG).
Zomertaling 19-7, 9-8 Vijfhoek resp. 1 en 7 ex. (GvD, FvG). 8-8, 27-8 Kinseldam resp. 9 en 1 ex.
(FvG). 29-9 Lutkemeerpolder 1 v. (JvB).
Slobeend 14-8 Vijfhoek 195 ex. over (GvD). 24-9 Barnegat 100 ex. (FvG).
Krooneend 3-7 t/m 18-9 Haven Ballast max. 117 ex. (NZ). 3-7 t/m 29-9 Gouwzee max. 321 ex.
(velen).
Tafeleend 14-8 Vijfhoek 94 ex. Z (GvD, MV). 17-9 Gouwzee 750 ex. (Maarten Hotting).
Topper 26-9 Vijfhoek 1 ex. eerste jaar (ED).
Brilduiker 9-8 Haven Ballast 1 v. 1kj (GvD). 27-8 t/m 21-9 Waterlandse kust max. 2 v. (FvG, EdB).
Smient 9-8 Vijfhoek 3 ex. Z (GvD).
Eider 30-8, 29-9 Vijfhoek resp. 1 en 6 ex. over (velen); 22-9 1 ex. 1kj t.p. (EdB, RivD).
Zwarte Zee-eend 29-9 Vijfhoek 10 ex. over (FV, WvdW, WvdS).
Grote Zaagbek 13-8 Gouwzee 1 v. “met hangende rechtervleugel” (NZ).
Middelste Zaagbek 18-9 IJmeer Muiden 1 v. W (HvO). 18-9 Vijfhoek 1 ex. over (GvD, FV, WvdW).
21-9 Waterlandse kust 1 v. t.p. (EdB).
Wespendief 22-7 Schinkelbos 2 ex. over “op thermiek” (JB). 9-8 A1- A’dam-Rijnkanaal 1 ex. Z
(WvdW, GvD). 31-8 Vijfhoek 1 ex. juv. t.p., “donker ex., bovenin bomen zittend en vliegshows
weggevend” (MV). 11-9 Sportpark Ookmeer 1 ex. NW (GvD).
Bruine Kiekendief 9 broedparen, 17 jongen uitgevlogen (NZ). 25-9, 29-9 Vijfhoek resp. 6 en 4 ex.
over (GvD, FV, WvdW, WvdS).
Blauwe Kiekendief 21-8 Schiphol 1 ex. (Martijn de Coninck). 22-9 Vijfhoek 1 m. 1kj ZW (GvD, FV,
WvdW, WvdS).
Buizerd 31 broedparen, 47 jongen uitgevlogen (NZ). 29-9 Vijfhoek 19 ex. over (FV, WvdW, WvdS).
Havik 14 broedparen, 29 jongen uitgevlogen (NZ).
Sperwer 8 broedparen, 15 jongen uitgevlogen (NZ). 23-9, 29-9 Vijfhoek resp. 6 en 12 ex. over
(velen).
Visarend 14-8 Flevopark 1 ex. ZW (MM). 15-8, 31-8 Botshol 1 ex. (Ferry van der Lans, Rafaël
Oskamp). 5-9, 6-9 Vijfhoek 1 ex. 1kj jagend (velen), op 5-9 en 6-9 1 ex. over (IA, WvdW, RB). 23-9
Polder IJdoorn 1 ex. ZW (WvdS).
Boomvalk 5 broedparen, 14 jongen uitgevlogen (NZ).

Boomvalk, Polder de Rondehoep, 16 juli 2010

Smelleken 3-9 Pampus 1 v. ZW (Emile Dirks). 23-9, 25-9 IJburg 1 v. jagend (EdB, FvG). 24-9
Kinseldam 1 ex. jagend (EdB, FvG, RvH). 29-9 Vijfhoek 3 ex. over (FV, WvdW, WvdS). 30-9
Bovenkerkerpolder 1 ex. t.p. (KJ).
Slechtvalk Gehele periode aanwezig Hemweg (max. 5 ex.) en Amerikahaven (max. 2 ex.). Verder
meldingen van één ex. uit Aalsmeer, Bovenkerkerpolder, De Omval Amstelstation, GeuzenveldSlotermeer, IJburg, IJmeer, Nieuwe Diep, Uithoorn, Watergraafsmeer, Waterland, Weesp en Zeeburg
en 2 ex. uit A’dam-ZO.
Waterral 31-8 Diemerpark 1 ex. roepend (FvG). 5-9 Schinkelbos 1 ex. roepend (CK). 5-9 t/m 18-9 De
Kluut 1 ex. (PM, PT). 14-9 Brettenzone 1 ex. roepend (PM). 25-9 Asd.Bos 1 ex. op (RH). 26-9 Vijfhoek
1 ex. roepend (RB). 29-9 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 29-9 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (JvB).
Meerkoet 20-8 Kinselbaai 600 ex. (FvG). 22-9 Gouwzee 1800 ex. (RP).
Kluut 4-7 Bovenkerkerpolder 3 ex. (PT). 9-7, 18-7 Polder IJdoorn resp. 6 en 20 ex. (FvG, MSc). 17-7
Ilperveld 2 ex. (Fam. Bijsterbosch).
Kleine Plevier 1-7 t/m 19-7 Osdorpse Bovenpolder max. 7 ex. waarvan 3 ex. juv. (PT, JvB). 1-7 t/m
18-7 Lutkemeerpolder max. 15 ex. waarvan 6 ex. juv. (PT, RR, JvB, RN). 1-7 t/m 11-8 Polder IJdoorn
max. 14 ex. (FvG, MSc, SL, RR). 4-7 Bovenkerkerpolder 4 ex. (PT). 6-7 Volgermeerpolder 2 ex. juv. foer.
(Peter Keijer). 11-7 Schinkelbos 5 ex. juv. (Jan van der Ben).  21-7, 28-7 De Derde Diem max. 2 ex.
alarmerend (GvD). 18-8 Schiphol 1 ex. (RR). 28-8 t/m 6-9 IJburg max. 3 ex. (ED, FvG, RP, WP, WvdW).
Bontbekplevier 1-7 t/m 3-8 Polder IJdoorn max. 4 ex. (FvG, MSc, SW). 14-7 Diemen 1 ex. foer. (JZ).
2-8 Science Park 1 ex. op (FR). 30-8 t/m 6-9 IJburg max. 6 ex. (velen). 16-9, 24-9 Kinseldam resp. 1
en 2 ex. (EdB).
Goudplevier 10-7 t/m 19-9 Aetsveldsche Polder max. 145 ex. over (EdB). 1-8 t/m 28-9
Bovenkerkerpolder max. 300 ex. (velen). 20-8 t/m 25-9 Waterland diverse plaatsen max. 260 ex.
(velen). 3-9 t/m 26-9 Polder de Rondehoep max. 1000 ex. (PP, FvG, MdV). 6-9, 29-9 Uithoorn resp.
24 en 170 ex. NO (AJ). 16-9 Vijfhoek 2 ex. Z (GvD). 16-9 Muiden 2 ex. O (EdB).
Zilverplevier 13-8 Weesp-C 1 ex. ZO (MV). 30-8 t/m 15-9 Vijfhoek max. 3 ex. over (GvD, WvdW, FV,
EdB). 29-9 Polder IJdoorn 1 ex. over (FvG).
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Kanoet 3-9 IJburg 1 ex. (JLK, ED, FvG). 16-9 Kinseldam 1 ex. (EdB).
Drieteenstrandloper 30-8 t/m 6-9 IJburg max. 3 ex. (velen).
Kleine Strandloper 2-8 Polder IJdoorn 1 ex. (SL, MSc). 1-9 t/m 6-9 IJburg max. 6 ex. (velen).
Temmincks Strandloper 27-7 Polder IJdoorn 1 ex. juv. (WvdS). 3-9 IJburg 1 ex. (JLK, ED, FvG).
Krombekstrandloper 20-7, 2-8 Polder IJdoorn resp. 1 en 2 ex. (SL, MSc). 1-9 t/m 5-9 IJburg max. 8
ex. (JLK, WvdW, JvdB).
Bonte Strandloper 2-8 t/m 26-9 Polder IJdoorn max. 9 ex. (SL, MSc, SW). 8-8 Lutkemeerpolder 1
ex. (RR). 15-8 IJmeer Muiden 1 ex. W (JB). 31-8 t/m 6-9 IJburg max. 12 ex. (velen). 9-9 t/m 29-9
Kinseldam max. 6 ex. (EdB, FvG, NA).
Kemphaan 2-8 Polder IJdoorn 140 ex. (MSc).
Bokje 17-9 Poppendammergouw 2 ex. (JA).
Watersnip 23-9 Vijfhoek 69 ex. Z (EdB, RP, GvD, RivD).
Grutto 5-7 Kinseldam 300 ex. (MSc).
Rosse Grutto 28-8 Vijfhoek 5 ex. over (velen). 19-9 Polder de Rondehoep 1 ex. (FvG). 24-9
Kinseldam 4 ex. (FvG). 24-9 Rijperweg 2 ex. (EdB). 24-9, 29-9 Polder Opperwoud resp. 15 en 5 ex.
(NA, FvG). 25-9 Muiden Pieren 1 ex. (JB).
Regenwulp 5-7 Kinseldam 1 ex. (MSc). 5-7 t/m 28-8 IJburg max. 2 ex. over (RB, Gideon Vreeman,
ED), op 12-9 1 ex. t.p. (Ruud Vlek). 10-7 t/m 1-9 Aetsveldsche Polder max. 13 ex. over (EdB). 18-7
t/m 21-9 Polder IJdoorn max. 2 ex. (MSc, SL, GvD). 2-8 t/m 5-9 Vijfhoek max. 26 ex. over (velen).
9-8 Weesp-C 9 ex. Z (EdB). 13-8 Schinkelbos 1 ex. roepend (EdB). 15-8 IJmeer Muiden 1 ex.
roepend (JB).
Wulp 1-7 t/m 21-9 Kinseldam max. 370 ex. slaapplaats (FvG, ED, EdB). 6-7 t/m 27-9
Bovenkerkerpolder max. 200 ex. (velen). 6-8 t/m 24-9 Rijperweg max. 100 ex. (MS, EdB). 20-8
Aandammergouw 300 ex. foer. (MS). 21-8 t/m 29-9 Polder Opperwoud max. 374 ex. (velen).
Zwarte Ruiter 11-8, 20-8 Polder IJdoorn 1 ex. (RR, FvG). 13-8 Kinseldam 1 ex. invallend (ED). 6-9

Watersnip, Opperwoud, 25 september 2010
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Termietergouw 1 ex. roepend (RVo). 15-9 Vijfhoek 2 ex. ZW (EdB). 19-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. W
“luid roepend” (EdB).
Groenpootruiter 1-7 t/m 14-8 Lutkemeerpolder max. 3 ex. (PT, RR, JvB, RN). 9-7 Zeeburg 1 ex.
over (ED). 2-8, 20-8 Polder IJdoorn resp. 1 en 4 ex. (SL, FvG). 11-8 Uithoorn 1 ex. over (Tinok van
Hattum). 20-8, 21-8 Schiphol 1 ex. (RR). 30-8 t/m 16-9 Vijfhoek max. 9 ex. over (RN, GvD, EdB). 3-9
IJburg 1 ex. (JLK, ED, FvG).
Witgat 31-7 Vondelpark 1 ex. ’s nachts over (BW). 2-8 Polder IJdoorn 14 ex. Z (SL).
Bosruiter 1-7 t/m 27-8 Polder IJdoorn max. 12 ex. (FvG, MSc, SL, SW, RR). 6-7, 8-7 Schinkelbos 1
ex. (JvdB, JB). 22-8 Kinseldam 1 ex. (PP).
Oeverloper 14-8 Vijfhoek 119 ex. over (GvD).
Steenloper 8-8 Kinseldam 1 ex. (FvG). 30-8, 4-9 IJburg resp. 2 en 8 ex. (GvD, WP).
Grauwe Franjepoot 20-9, 21-9 Polder IJdoorn 2 ex. eerste najaar foer. (MSc, EdB).
Kleine Jager 30-8 Artis 1 ex. “overkeilend ZW, werd opgemerkt door alarmerende Vale Gier in
gierenkooi” (WvdW). 16-9 Vijfhoek 1 ex. t.p. en naar O. 17-9 Kinselmeer 1 ex. 1kj hoog ZW (RBo, JA).
Kleinste Jager 5-9 Noordzeekanaal Afrikahaven 1 ex. ad. W, “nog in bezit van lange staartpennen,
onmiskenbaar!” (Peter Jongejans, Jeroen Bredenbach, Rein Leguit).
Zwartkopmeeuw 9-7 Kinseldam 70 ex. juv. (FvG).
Dwergmeeuw 15-8 t/m 25-9 IJmeer Muiden max. 20 ex. (velen). 30-8, 25-9 Vijfhoek resp. 16 en 19
ex. over (GvD, FvG, FV, WvdW). 2-9 Schellingwoude 1 ex. (AH, Joop Hotting).
Kokmeeuw 18-9 Aetsveldsche Polder 351 ex. Z (EdB).
Kleine Mantelmeeuw 9-7 Kinseldam 95 ex. juv. (FvG).
Geelpootmeeuw 15-8 Amstel t.h.v. De Omval 1 ex. 1kj (SW). 15-8 Gaasperplas 1 ex. 1kj (PP). 24-8
Oosterpark 1 ex. 1kj (Ruud Altenburg). 24-8 Apollohotel 1 ex. 1kj (CB). 25-8, 31-8 Transvaalkade 1
ex. 2kj geringd in Bern, Zwitserland (WvdW). 27-8 Kinselbaai 1 ex. 1 kj (FvG). 9-9 Barnegat 2 ex. ad.
(NA). 24-9 Zeeburg 1 ex. ad. (JLK). 24-9 IJplein 1 ex. 1kj geringd als nestjong in Vaude, Zwitserland
(WvdW).
Pontische Meeuw 11-9 Zeeburgerpad 1 ex. 2kj (WvdW). 18-9 Vijfhoek 1 ex. ad. (WvdW, GvD, FV).
24-9 IJplein 1 ex. 2kj (WvdW). 25-9 Muiden Pieren 1 ex. 3kj (EdB).
Drieteenmeeuw 30-8, 22-9 Vijfhoek 1 ex. 1kj (WvdS, GvD, FV, WvdW). 25-9 Muiden Pieren 1 ex.
1kj ZW (HvO).
Lachstern 31-8- Gaasperplas 1 ex. ad. zomerkleed N, “viel als stern meteen op door brede
vleugelbasis en korte gevorkte staart. Verder met geheel zwarte snavel, zwarte achterrand van
vleugels. Kap geheel zwart en lichtgrijze stuit” (PP).
Reuzenstern 20-8 t/m 24-9 Kinseldam max. 2 ex. (FvG, EdB, NA, Jan Fekke Ybema, RvH). 21-8
Diemerpark 1 ex. foer. (NZ). 28-8 t/m 9-9 IJburg max. 3 ex. (velen). 22-9, 23-9 Polder IJdoorn 1 ex.
(RBo). 23-9 Kinselmeer 1 ex. foer. (WvdS).
Grote Stern 30-8 IJmeer Muiden 1 ex. (Carel de Vink). 3-9 IJburg 1 ex. foer. (PP).
Visdief 30-8 Vijfhoek 855 ex. over (GvD).
Noordse Stern 15-9, 18-9 Vijfhoek 1 ex. 1kj over (EdB, GvD, FV, WvdW). 18-9, 25-9 IJmeer Muiden
max. 2 ex. eerste winter t.p. (HvO, ED, EdB).
Zwarte Stern 15-8 IJmeer Muiden 750 ex. (JB). 30-8 Vijfhoek 165 ex. over (GvD).
Witvleugelstern 30-8 IJburg 1 ex. ad. W; “overgangskleed. Zwarte ondervleugeldekveren met
nogal wat gemottle. Samen met wat Zwarte Sterns” (GvD).
Holenduif 26-7 Bovenkerkerpolder 25 ex. (AJ).
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Houtduif 16-8 Lutkemeerpolder 250 ex. (JvB).
Turkse Tortel 12-9 Legmeerpolder 25 ex. (FS).
Halsbandparkiet 5-7 Oosterpark 3700 ex.; “slaapplaats, tussen 20u en 22u invliegend in plataan”
(FvG).
Grote Alexanderparkiet 5-7 Oosterpark 20 ex.; “slaapplaats in plataan bij halsbandjes” (FvG).
16-7 Artis 2 ex. (Stefan Hageman). 19-7 t/m 21-9 Watergraafsmeer max. 6 ex. (RP). 21-7, 25-7
Frankendael 5 ex. roepend (AJ, Berend van Dooren). 23-7 Vondelpark 1 ex. roepend (BW). 31-7
Rivierenbuurt 1 ex. (SW). 14-8 Beatrixpark 4 ex. (HH). 21-9 Schinkelbuurt 5 ex. over (RH).
Koekoek 29-8 Westgaarde 1 ex.; laatste melding (JvB).
Kerkuil 24-7, 25-7 Blijkmeerpolder resp. 2 en 4 ex. (Rob van der Woude).
Steenuil 4-7, 18-7 Bovenkerkerpolder 1 ex. (FS, CKn, HH). 22-9 Groot-Duivendrechtsche Polder 2
ex. roepend (MdV).
Bosuil 8-7 Slotervaart 1 ex. (Jan Heeren, Els Tieman). 25-7 Bovenkerkerpolder 1 m. roepend (PB).
8-8 Recreatiegebied Spaarnwoude 3 ex. roepend «met krijsend jong» (Herman de Heer). 10-8
Buitenveldert 1 v. roepend (Arjen de Boer). 29-9 A’veen 1 ex. roepend (PB). 30-9 Asd.Bos 1 v.
roepend (JB).
Ransuil 8 broedparen, 14 jongen uitgevlogen (NZ). 23-7 A’dam-ZO 1 ex. (JS). 29-9 Uithoorn 3 ex.
(MS).
Velduil 23-9 Zeeburgereiland 1 ex.; “kwam aanvliegen uit het westen en ging na een paar rondjes
zitten langs de IJdijk. Is later midden op het opspuitterrein gaan zitten” (SL). 29-9 Vijfhoek 1 ex.
over (FV, WvdW, WvdS).
Gierzwaluw 11-9 Vijfhoek 6 ex. over; laatste melding (GvD, WvdW, FV, RN).
IJsvogel 90 meldingen uit de gehele regio.
Draaihals 1-9 Vijfhoek 1 ex.; “kwam aanvliegen en ging even boven in boom zitten om vervolgens
weer verder te vliegen” (FV, WvdW).
Groene Specht Gemeld uit: Jac.P.Thijssepark, Middelpolder, Beatrixpark, Buitenveldert, Gaasperplas,
Kalfjeslaan, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Slotervaart, Westgaarde, ZuiderAmstel, A’dam-ZO, Asd.
Bos en Duivendrecht.
Kleine Bonte Specht 10-9 t/m 22-9 Vijfhoek op 4 dagen steeds 1 ex. over; 18-9 3 ex. over (GvD,
FV, WvdW). 22-9 De Derde Diem 1 ex. roepend N (EdB).
Oeverzwaluw 20-9 Polder IJdoorn 8 ex. jagend; laatste melding (MSc).
Boerenzwaluw 19-9 Vijfhoek 821 ex. ZW (GvD, AJ, FV, RN, WvdW). 19-9 Aetsveldsche Polder 662
ex. Z (EdB).
Huiszwaluw 17-7 KNSM-eiland 48 bezette nesten geteld (FV). 29-9 Lutkemeerpolder 2 ex. foer.;
laatste melding (JvB).
Duinpieper 29-8 Vijfhoek 1 ex.; “pieper met vrij lange staart vloog op vanaf Vijfhoek, musachtige
roep een keer of 6 gehoord terwijl hij naar de overkant vloog” (MV).
Boompieper 3-7 t/m 23-7 Westpoort 1 ex. (PT). 5-9 Vijfhoek 3 losse ex. O (EdB).
Graspieper 22-9 Vijfhoek 424 ex. ZW (GvD). 28-9 Bovenkerkerpolder 60 ex. “in een groep” (AJ).
Waterpieper 26-9 Vijfhoek 1 ex. Z (GvD, RB, FV, MV).
Oeverpieper 22-9, 29-9 Vijfhoek resp. 1 en 2 ex. roepend over (GvD, FV, WvdW, WvdS). 24-9
Waterland Zeedijk 1 ex. roepend O (EdB).
Gele Kwikstaart 22-9 Polder Opperwoud 1 ex. op; laatste melding (RP).
Grote Gele Kwikstaart 22-9 Vijfhoek 5 ex. ZW (GvD).

Brakende Ransuil, Uithoorn, 29 september 2010

Rouwkwikstaart 8-7 Schinkelbos 1 m., mogelijk hybride; “beetje grijze vlekjes door zwarte mantel”
(JB). 1-8 Lutkemeerpolder 1 ex. (PT).
Nachtegaal 31-7 Brettenzone 1 ex. roepend; laatste melding (RBe).
Blauwborst 11-8 Science Park 1 ex.; laatste melding (SW).
Gekraagde Roodstaart 3-7 Overdiemerweg 1 ex. (NZ). 1-8, 22-9 Westgaarde resp. 1 m. en 1 v.
(JvB). 14-8 A’dam-N 1 v. (Stan v. Remmerden). 3-9 Aetsveldsche Polder 1 v. (MV). 4-9 Vijfhoek 1 ex.
(Roely Bos). 9-9 Muiden Pieren 1 ex. (EdB).
Paapje 7-8 t/m 17-9 Science Park 1 ex. (MM, FR). 5-9 Asd.Bos 1 ex. (RH). 5-9, 22-9 Schinkelbos 2
ex. (CK, RH). 11-9, 12-9 Middelpolder resp. 3 en 1 ex. (AdB, PB). 15-9 Lutkemeerpolder 3 ex. (RR).
24-9 Overdiemen 1 ex. (PJ). 30-9 Bovenkerkerpolder 2 ex. (KJ).
Roodborsttapuit 17-7 t/m 26-9 Westpoort 1 p. (NZ). 22-9 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 22-9
Schinkelbos 3 ex. (RH).
Tapuit 16-8 t/m 13-9 Schiphol max. 2 ex. (RR, Lars Buckx). 17-8 t/m 12-9 Lutkemeerpolder max. 3
ex. (RR). 20-8, 6-9 Westpoort resp. 1 en 2 ex. (RR, PM). 24-8 t/m 30-9 Bovenkerkerpolder max.10
ex. (velen). 1-9 t/m 29-9 Waterland diverse plaatsen max. 6 ex. (velen). 2-9 t/m 28-9 IJburg max. 2
ex. (velen). 5-9, 22-9 Schinkelbos resp. 4 en 11 ex. (CK, RH). 6-9 t/m 12-9 Middelpolder max. 2 ex.
(AdB, PB). 11-9, 22-9 Vijfhoek 1 ex. t.p. en 1 ex. O (GvD). 18-9, 19-9 Aetsveldsche Polder 2 ex. (EdB).
21-9 Duivendrecht 1 ex. (MW). 22-9 Bloemendalerpolder 1 ex. (EdB). 24-9 Marken 3 ex. (EdB). 24-9
Overdiemen 2 ex. (PJ).
Beflijster 26-9 Noorder IJ-plas 1 ex. (NZ).
Kramsvogel 27-8 De Broekermeer 1 ex. (RVo). 10-9, 23-9 Vijfhoek 2 ex. Z (GvD, FV, EdB, RivD, RP).
21-9 Asd.Bos 2 ex. over (RH). 24-9 Kinselmeer 1 ex. (EdB).
Zanglijster 23-9 Vijfhoek 90 ex. Z (EdB, RP, GvD, RivD).
Koperwiek 22-9 Uithoorn 2 ex. Z (AJ). 28-9 Rivierenbuurt 1 ex. Z (CB). 28-9 Bovenkerkerpolder 4
ex. over (AJ). 30-9 A’veen 1 ex. (RB).
Grote Lijster 14-8 Asd.Bos 2 x 1 ex. (PM). 29-9 Recreatiegebied Spaarnwoude 1 ex. over (JvB).
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Cetti’s Zanger 19-7 t/m 24-9 Vijfhoek max. 2 ex. zingend (velen).
Sprinkhaanzanger 12-8 Kadoelerbreek 1 ex. zingend; laatste melding (Sanne Koolwijk).
Snor 11-8 Science Park 1 ex. zingend; laatste melding (SW, RP).
Waterrietzanger 9-8, 10-8 Science Park 1 ex. 1kj, “viel op door roep. Opvallende crème
wenkbrauwstreep messcherp afgetekend tegen egale diepzwarte kopstrepen. Kruinstreep. Lichte
ongestreepte borst en buik. Licht ogend gezicht. 1 “bretel” gezien in donkere met diepzwart
getekende rug. In vlucht donkere getekende rug zonder rossige stuit, dus rugbeeld overlopend in
stuit en kleine waaierachtige staart” (FR, Jeroen Overbeeke, RBe).
Rietzanger 21-9 Lutkemeerpolder 1 ex.; laatste melding (WP).
Bosrietzanger 20-7 De Hoge Dijk 1 ex. zingend; laatste melding (CKn).
Spotvogel 9-7 Botshol 1 ex. zingend; laatste melding (MSc).
Braamsluiper 5-9 Schinkelbos 1 ex.; laatste melding (CK).
Grasmus 24-9 Vijfhoek 1 ex.; laatste melding (PJ).
Tuinfluiter 24-9 Vijfhoek 1 ex.; laatste melding (PJ).
Fitis 21-9 Bovenkerkerpolder 1 ex.; laatste melding (KJ).
Goudhaan 7-8 t/m 29-9 Westgaarde max. 3 ex. (JvB). 28-7 Amstelpark 1 ex. (SW). 14-8 Slotervaart
1 ex. (PP). 18-8 Rivierenbuurt 1 ex. (CB).
Vuurgoudhaan 1-9 t/m 22-9 Westgaarde max. 3 ex. (JvB). 5-9 t/m 22-9 Vijfhoek max. 2 ex. waarvan
1 ex. zingend (EdB, RivD). 15-9 Osdorp 1 ex. (Fabian & Sander Spaai). 30-9 Hemweg 1 v. (PM).
Grauwe Vliegenvanger 14-7 t/m 29-8 Westgaarde max. 4 ex. waarvan tenminste 1 juv. (RR, JvB).
19-7 Polder Nellestein 1 ex. (MSc). 31-7 Overdiemerweg 1 ex. met 2 jong (NZ). 15-8 Botshol 4 ex.,
familie (John van der Woude). 3-9 Vijfhoek 1 ex. (WvdW, FV, GvD).
Bonte Vliegenvanger 15-8 Westgaarde 2 ex. “vr.kleed” (JvB).
Baardman 9-7 t/m 21-9 Lutkemeerpolder max. 2 ex. (RR, JvB, WP). 9-7 t/m 29-9 De Kluut max. 7 ex.
(RR, PM, JvB). 10-7 t/m 26-9 Diemerpark max. 7 ex. (KB, GvD, Arjan Pieterse, RB, WvdW). 31-8 IJburg
3 ex. (EdB). 21-9 t/m 29-9 Vijfhoek max. 4 ex. over (velen). 22-9 Polder IJdoorn 7 ex. over (RP). 29-9
Geuzenbos 4 ex. (JvB).
Matkop 2-7 t/m 28-9 Vijfhoek max. 3 ex. (velen). 9-7, 31-7 Brettenzone resp. 1 en 2 ex. roepend
(RR). 31-7 Geuzenbos 3 ex. roepend (RBe). 11-8, 28-8 Gaasperzoom 1 ex. roepend (RBe, PP). 12-9 De
Hoge Dijk 2 ex. roepend (RBe).
Zwarte Mees 22-9 Vijfhoek 54 ex. over (GvD, FV, WvdW, WvdS). 23-9 Weesp-C 2 ex. (EdB). 25-9, 29-9
Westgaarde 1 ex. (JvB). 26-9 Gaasperpark 3 ex. roepend (PP). 27-9 Slotervaart 1 ex. (Tom Lourens).
Pimpelmees 16-8 A’dam-C 66 ex. “vlogen door de toppen van 2 esdoorns“ (MW). 22-9 Vijfhoek 280
ex. ZW (GvD, FV, WvdW, WvdS).
Koolmees 13-9, 18-9 Vijfhoek resp. 76 en 80 ex. over (GvD, WvdW, FV).
Boomklever Meldingen uit: Frankendael, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Slotervaart, Westgaarde, Asd.
Bos, Gaasperzoom, Vijfhoek en VTC Osdorp / Bijenpark.
Grauwe Klauwier 11-8 Schinkelbos 1 ex. 1kj (IA, CK).
Gaai 29-9 Vijfhoek 552 ex. over (FV, WvdW, WvdS).
Kauw 7-9 De Hoge Dijk 1500 ex. N slaaptrek (NA).
Roek 6-7 Omg. Muiderpoortstation 3 ex., “paar met bedelend juveniel” (FvG).
Spreeuw 7-9 A’dam-N 6000 ex. N slaaptrek (JZ).
Keep 29-9 Geuzenbos 10 ex. (JvB). 29-9 Osdorper Bovenpolder 4 ex. (JvB). 29-9 Uitdammerdijk 1 ex.
roepend NO (JLK).
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Putter 10-8 Science Park 80 ex. “meest jong” (RP). 4-9 Bovenkerkerpolder 90 ex. (RN). 4-9 IJburg
100 ex. (RP).
Sijs 5-9 t/m 23-9 Vijfhoek max. 3 ex. over (EdB, GvD, RP). 26-9 Westgaarde 5 ex. over (JvB). 29-9
Asd.Bos 25 ex. (RH).
Kneu 7-8 t/m 28-9 Westpoort max. 70 ex. (PT, PM). 31-8 t/m 16-9 IJburg max. 75 ex. (EdB, RP, FvG,
RN, GvD). 13-9 t/m 29-9 Kinseldam max. 150 ex. (Mary Markx, EdB, FvG). 25-9 Vijfhoek 115 ex. over
(GvD, FvG, FV, WvdW).
barmsijs spec. 27-7 Weesp-C 1 ex. ZO (MV). 24-8 Frankendael 1 ex. ZO (FvG).
Kruisbek 5-7 t/m 29-9 Weesp-C max. 11 ex. over (MV). 6-7 Watergraafsmeer 1 ex. over (CB). 9-7
De Kluut 1 ex. (RR). 10-7 Omg. Spaklerweg 1 ex. over (CB). 11-7 Sloterplas 12 ex. W (Alwin Borhem).
12-7 De Aker 1 ex. O (RR). 14-7 Jac.P.Thijssepark 15 ex. ZO (Arien Slagt). 14-7 Weesp De Horn 6 ex.
Z (Wil Leurs). 5-9, 11-9 Vijfhoek resp. 1 en 2 ex. over (velen).
Roodmus 3-8 Polder IJdoorn 1 ex. kort t.p., “dikke stompe loodgrijze snavel, egaal gezicht, twee
buffe vleugelstrepen (dus 1kj?) en geen vleugelpaneel” (SW).
Goudvink 2-7 t/m 29-9 Vijfhoek max. 9 ex. over (velen). 8-7 Schinkelbos 1 ex. roepend (JB). 1-8
Diemerpark 1 m. (KB).
Appelvink 24-9, 30-9 Flevopark resp. 2 en 1 ex. roepend (FR). 29-9 Vijfhoek 1 ex. over (FV, WvdW,
WvdS).
Rectificatie
20-3 Twiske: Het afwijkende Paapje, gemeld door Nirk Zijlmans, bleek te gaan om een
Roodborsttapuit.

Afkortingen
AdB

Adri den Bakker

JB

Jeroen Brandjes

PM

Paul Marcus

AH

Arjen Hotting

JLK

Jip Louwe Kooijmans

PP

Philip Plenckers

AJ

Auke Jansen

JS

Jacob Sijtsma

PT

Paul Tak

BW

Bob Woets

JvB

Jan van Blanken

RB

Rob Baars

CB

Christian Brinkman

JvdB

Joop van den Brink

RBe

Ron Berkhout

CK

Christian Kooij

JZ

Jan Zorgdrager

RBo

Roeland Bom

CKn

Christiaan Knaap

KB

K.A. Buitenkamp

RH

Robert Heemskerk

ED

Edial Dekker

KJ

Kees Jonker

RivD

Ricardo van Dijk

EdB

Ellen de Bruin

MdV

Martijn de Vries

RN

Rinus Nieuwstad

FR

Frank Roos

MM

Maarten Mooij

RP

Ronald Pieters

FS

Fred Scholte

MS

Marianne Slot

RR

Rutger Rotscheid

FV

Frank Visbeen

MSc

Marten Schmitz

RvH

Rob van Hattem

FvG

Frank van Groen

MV

Martijn Voorvelt

RVo

René Vos

GvD

Guus van Duin

MW

Mathieu Woldhuis

SL

Sander Lagerveld

HH

Hanna Hirsch

NA

Niels Aagaard

SW

Steven Wytema

HvO

Hans van Oosterhout

NZ

Nirk Zijlmans

WP

William Price

IA

Ivan Appel

PB

Peter-Paul Boermans

WvdS

Wim van der Schot

JA

Jelle Abma

PJ

Pim Julsing

WvdW

Willem van der Waal
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John van der Woude

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 2010 nr. 5
IJsselmeer en Gouwzee: van regiebureau tot wetlandwacht
De gespannen verhouding tussen natuur en recreatie in het IJsselmeergebied (IJsselmeer,
Markermeer, IJmeer) blijkt door een ‘Regiebureau Natura 2000’ enigszins verzacht te zijn. Zo komt
de recreatiesector nu, na de patstelling van 2007, dan toch met voorstellen. Bijvoorbeeld om in de
Gouwzee in de winter geen surfers meer toe te laten.
Daarnaast een interview met Inga Tessel, de wetlandwacht voor de Gouwzee. Vrijwillige lokale
wetlandwachten waken voor Vogelbescherming over ‘hun’ wetland. Inga heeft zo ongeveer in haar
eentje het plan voor een open vaarverbinding tussen het ‘dode’ Markermeer en de ‘kraakheldere’
Gouwzee van tafel weten te krijgen. Die verbinding had halverwege de dijk van Waterland naar
Marken moeten komen, en zou dan het troebele water van het Markermeer de Gouwzee in
gebracht hebben. Inga kwam er achter dat de pleziervaart eigenlijk helemaal niet zo’n behoefte had
aan die verbinding.
SOVON-Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) jg. 23, 2010 nr. 3
Vogelgegevens Natura 2000-gebieden online
Rond Amsterdam liggen ca. tien Natura 2000-gebieden en het is de moeite waard om een kijkje te
nemen op www.sovon.nl/n2000, waar je van elk gebied een aantal vogelstatistieken kunt bekijken.
Niet alleen van de broedvogels maar ook van de winter- en trekvogels.
Nieuwe handleiding Broedvogelinventarisatie
SOVON geeft deze winter een vernieuwde handleiding uit voor het inventariseren van broedvogels.
Iedere broedvogelinventariseerder kent de bestaande handleiding, alleen al wegens de tabel
met ‘datumgrenzen’ (data waarna of waarvoor je één of meer territoriumindicaties zoals zang
moet hebben om een bepaalde soort mee te kunnen tellen als broedvogel). We zijn benieuwd
wat er aan die datumgrenzen veranderd zal zijn, gezien de steeds vroegere aankomst van
diverse broedvogelsoorten. Tegelijkertijd wordt er een computerprogramma geïntroduceerd om
het verwerken van de veldgegevens te vereenvoudigen. Het programma zou zelfs automatisch
territoriumgrenzen kunnen bepalen.
Fitis (VWG Zuid-Kennemerland) jg. 46, 2010 nr. 2 en 3
Broedvogels Kennemerstrand
Het nieuwe strandgebied aan de voet van de Zuidpier van IJmuiden is in 2009 geïnventariseerd
op broedvogels. Opvallende aantallen territoria zijn die van Tafeleend (15), Heggenmus (26),
Nachtegaal (7), Blauwborst (4), Bosrietzanger (10), Braamsluiper (10), Fitis (41) en Baardman
(1). Het gebied bestaat naast het nieuwe Kennemermeer uit een uitgebreid struweel. De getelde
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Visdiefkolonie op loods in NieuwVennep
Hans Vader vertelt hoe hij het
voor elkaar heeft gekregen dat de
Visdieven op dit dak beschermd
werden. Met subsidie, en met
medewerking van de loodsbaas, die
verlies van klandizie vreesde door
de daadwerkelijk felle aanvallen van
de broedende Visdieven. Op het dak
werden gresbuizen geplaatst zodat
de jongen daarin beschutting konden
vinden. Voorheen zochten ze die
beschutting aan de rand van het dak
en dus vlakbij de bezoekende klanten,
met de aanvallen van de oudervogels
als gevolg.

FOTO: ROELY BOS

Uit de tijdschriften

oppervlakte beslaat 40 ha. Er zijn
maatregelen getroffen om illegaal
crossen etc. tegen te gaan maar de
recreatiedruk zal groot blijven. Hopelijk
komt het gebied in handen van
Natuurmonumenten.

De Rietzanger arriveerde vroeg in Midden-Kennemerland

Slangenarenden in de regio
Diverse keren zijn in de regio Zuid-Kennemerland sinds 2000 langs trekkende Slangenarenden
gezien, waaronder in 2008 (eerste aanvaarde geval, met foto), 2009 en 2010. Niet alleen in het
duingebied, maar ook in het grensgebied met de VWG Amsterdam (Houtrakpolder en Ruigoord).
De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) jg. 53, 2010 nr. 4
Roofvogeltellingen januari en februari 2010
Een goed initiatief van deze buur-VWG: roofvogeltellingen midden in de winter, op een groot
aantal telpunten en telvlakken in de hele provincie Utrecht. Naast de honderden Buizerds en
tientallen Sperwers en Torenvalken was Blauwe Kiekendief de meest opmerkelijke soort, met
27 exemplaren op de teldag in januari en 17 in februari. Dit grote aantal hangt waarschijnlijk
samen met het feit dat Noord-Duitsland toen een gesloten sneeuwdek had waardoor de Blauwe
Kiekendief uitweek naar de minder besneeuwde akker- en weilanden in het midden van Nederland.
De Winterkoning (VWG Midden-Kennemerland, vh. Castricum) jg. 45, 2010 nr.4
Fenologie 2010
Aanzienlijk eerder dan de gemiddelde datum sinds 1992 was in 2010 de aankomst van Blauwborst
(24/3), Boomvalk (20/4), Braamsluiper (10/4), Gele Kwikstaart (14/3), Huiszwaluw (14/4), Lepelaar
(26/2), Nachtegaal (6/4), Paapje (12/4), Rietzanger (7/4) en Spotvogel (5/5).
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De Korhaan (VWG Het Gooi en omstreken) jg. 44, 2010 nr. 4
Gooise heidevelden in trek
In 2009 zijn in elf Gooise heidevelden broedvogeltellingen gehouden van Roodborsttapuit,
Boompieper en Boomleeuwerik. Roodborsttapuit had maar liefst 89 territoria, waaronder
31 territoria op de Tafelbergheide. Van Boompieper zijn 71 territoria vastgesteld, en van
Boomleeuwerik 27. De laatste zat vooral op de zandige stukken van de Blaricummerheide,
Tafelbergheide, Zuiderheide en Westerheide.
De Kieft (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) jg. 34, 2010 nr. 3
Visdief en Kokmeeuw in het Oostzanerveld
Inventarisaties van de twaalf kolonies in het Oostzanerveld sinds 1998 laten, grotendeels conform
de landelijke trend, een sterke daling zien van het aantal broedgevallen van Kokmeeuw. Voor
Visdief is er in de meeste kolonies ook een daling maar die kan worden verklaard uit een overstap
naar de Kinseldam (Hoeckelingsdam) en De Kreupel in het IJsselmeer.

Ledenmutaties
Nieuwe leden

N. K. Aaronson, Amsterdam
W.J. van Alten, Amsterdam
H.R. Brandes, Noorden
P.H.J.M. Grubben, Marken
M. Hilhorst, Amsterdam
B. IJssel de Schepper, Amsterdam
C. Keessen, Amsterdam
M.L. Lakenman, Amsterdam
M. van Reijendam, Amsterdam
B. Scholten-McGlaughlin, Almere

De Groenbewuste Amsterdammer (IVN Amsterdam) jg. 30, herfst 2010
Nieuwe locatie voor IVN afdeling Amsterdam
De IVN-afdeling Amsterdam heeft een nieuw onderkomen, in de vernieuwde ‘stadsboerderij’ van
het Amstelpark. Ruimer, lichter en veel goedkoper.
Vondelpark nu Rijksmonument
Er komt een IVN-wandelroute door het vernieuwde Vondelpark, mede omdat het park nu een
Rijksmonument is.
De Kleine Alk (VWG Alkmaar en omstreken) jg. 28, 2010 nr. 2
Roofvogelinventarisatie 2009
In de duinen van Noord-Kennemerland (Heemskerk t/m Schoorl) zijn in 2009 57 roofvogelnesten
gevonden. De nestboomkeuze was als volgt: Buizerd 24 in dennen en 7 in loofhout, Havik 11 van
de 14 in dennen, Sperwer 6 van de 8 in spar/lariks, en alle drie Wespendieven in dennen. Daarnaast
nog 1 Torenvalk maar geen Boomvalk. Van de 7200 ha. bestaat 1500 ha. uit naaldbos en 1000 ha.
uit loofbos.
De Skor (VWG Texel) jg. 28, 2010 nr. 4
Texel weer belangrijk voor Grote Stern
14% van de Nederlandse Grote Sterns broedt nu op Texel, en wel vlakbij de veerhaven (je bent in
100 ov-minuten van A’dam CS op de veerboot). Het betreft een snel groeiende kolonie in de Petten
langs de noordrand van de Mokbaai, en de kolonie wordt een handje geholpen door het storten
van schelpenstrandjes. Het meest bijzondere is wel dat de sterns er op slechts 50 meter van de weg
baltsen, broeden en hun jongen voeren, een boeiend schouwspel.
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