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Verenigingsnieuws
Roely Bos

O

p maandagavond 23 april jl. had 97% van onze leden iets dringends te doen en kwam
niet naar de jaarlijkse ledenvergadering. Jammer, want zo misten deze leden niet alleen de
afgelegde verantwoording van het bestuur, maar ook de presentatie van Peter Mol over het
inventarisatieproject van Gierzwaluwen in Noord-Holland. Verderop in De Gierzwaluw vindt u de
notulen van deze vergadering.
Er is een kinder-/jeugdclub in oprichting. Hiervoor lijkt voldoende draagvlak te zijn in de vorm van
belangstellende kinderen en begeleiders, dus we gaan het een kans geven. Wat is er nu leuker dan
je eigen enthousiasme op kinderen weten over te brengen? Voor deze kinderclub komt dan ook een
pagina op onze nieuwe website. We waren toe aan een modernisering en we hebben Janneke Vorst
bereid gevonden een website voor ons te bouwen die makkelijker en door meerdere personen kan
worden bijgewerkt en die dus actueler kan zijn.

De nieuwe website heeft de naam: www.vogelsamsterdam.nl. Uit reacties van nieuwe leden blijkt
dat ze vaak alleen bij toeval op de oude site (vogelwerkgroepamsterdam.nl) terechtkomen, omdat
het begrip vogelwerkgroep ze niks zegt. Gegoogeld wordt op steekwoorden vogels en Amsterdam,
vandaar onze nieuwe naam. De oude blijft bereikbaar, maar zal niet meer worden bijgewerkt.
De belangrijkste functionaliteit van de oude website is gehandhaafd. Naast de aanstaande excursies en lezingen is, via de links onder het kopje Waarnemingen, eenvoudig door te klikken naar het
Amsterdamse gedeelte van waarneming.nl.
Het is mogelijk oude edities van De Gierzwaluw als pdf te downloaden. Het is de bedoeling dat in
de toekomst alle oude nummers via de website zijn te raadplegen, waardoor een schat aan informatie over vogels en vogelen in Amsterdam ontsloten wordt.
Volgend jaar vieren wij ons 50-jarig jubileum! Ter ere daarvan wordt een boekje uitgegeven dat nu
nog onder de werktitel Mokum op vleugels door het leven gaat. Zorg dat UW titel op het boekje
komt! Wij staan open voor suggesties. Mail naar secretariaat@vogelwerkgroepamsterdam.nl.

Commissie Veldwerk
Frank van Groen

E

ind 2010 is de Commissie Veldwerk opgericht, met als doel zich op een structurele wijze te gaan
bezighouden met vogeltellingen binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam.
Inmiddels bestaat de commissie uit zes personen. Onlangs hebben we de taken verdeeld, zodat
nu duidelijk is wie welk onderdeel van het veldwerk coördineert. Waar mogelijk wordt uiteraard
samengewerkt met SOVON.
Bij deze roepen we iedereen op relevante waarnemingen of inspanningen op vogelgebied in onze
regio aan de desbetreffende coördinatoren te melden. Bekende waarnemers zullen uiteraard door
de coördinatoren benaderd worden. Periodiek zal verslag worden gedaan van de resultaten van
delen van het veldwerk in ons mooie blad De Gierzwaluw.
De namen van de coördinatoren met hun taakgebied volgen hieronder. De e-mailadressen zijn te
vinden in het colofon.
Ardine Nicolai

broedgevallen van IJsvogels

Frank van Groen

kolonievogels en broedvogelinventarisaties

Jip Louwe Kooijmans

MUS (Meetnet Urbane Soorten)

John van der Woude

slaapplaatstellingen

Maarten Mooij

watervogeltellingen en midwintertelling

Teun van Dijk

schaarse en bijzondere broedvogels (roofvogels, uilen, Krooneend etc.)

We hopen op veel interessante waarnemingen en meldingen!
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Notulen Algemene Ledenvergadering
FOTO: KAREL BUITENKAMP, frankendael, 11-06-2012

Roely Bos

O

p maandag 23 april nemen elf mensen de moeite om de ALV te bezoeken, vijf leden hebben zich afgemeld. Frank van Groen opent de vergadering en memoreert het plotselinge
overlijden van Nirk Zijlmans, die erg wordt gemist. Frank doet een aantal mededelingen.
Er wordt een nieuwe website gebouwd, deze zal makkelijker te onderhouden zijn en daardoor
actueler worden. Meer mensen zullen webmaster Lammert van der Veen bijstaan. Er is een
kinderclub in oprichting. Roely Bos is hiermee bezig en er hebben zich al een aantal begeleiders
gemeld. In De Gierzwaluw en op de website zal hier aandacht aan worden besteed. Volgend jaar
is een memorabel jaar, wij vieren dan ons 50-jarig jubileum. In dat kader zal een speciaal boekje
worden uitgegeven waarin specifieke vogels en mensen geportretteerd zullen worden. Er wordt
nog nagedacht over een pakkende titel. Een van de festiviteiten zou een groots aangepakte Big
Day kunnen zijn. Frank Warendorf oppert het houden van een stadsvogeldag, Hanna Hirsch heeft
nog een draaiboek liggen van de vorige in eigen beheer gehouden stadsvogeldag. Beiden willen
wel helpen. Aan het einde van de vergadering meldt Frank dat Jan van Blanken tot onze spijt is
opgehouden met het op orde brengen van het archief. Intussen is wel duidelijk geworden hoe
het vogelarchief moet worden aangeleverd bij het stadsarchief.
Drie bestuursleden treden af wegens de termijn te weten de algemene bestuursleden Jan van der
Ben en Zweitse Scheeringa, en secretaris Roely Bos. Zij stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich
geen nieuwe kandidaten aangemeld. Met algemene stemmen worden de drie herkozen.
Naar aanleiding van de notulen van vorig jaar wil Rinus Nieuwstad graag opmerken dat hij
vindt dat er soms erg veel mensen bij een excursie zijn, waardoor een deel alle informatie van
de begeleider moet missen. Een eventuele oplossing zou zijn dat een grote groep wordt gesplitst
en dat de begeleider een excursieganger met voldoende kennis vraagt om een groepje onder
zijn hoede te nemen. Sanne Hirschler (organisatie) zal hierover worden benaderd. Het is wel
verheugend dat zoveel mensen de excursies bezoeken. De notulen worden vastgesteld, met dank
aan de secretaris.
Gert de Jong vraagt zich af of het in het Jaarverslag 2011 op pagina 5 genoemde overleg over
de gedragscode en de Flora- en faunawet nog een brief aan de woningbouwverenigingen heeft
opgeleverd. Hij meldt dat op het Realeneiland een gierzwaluwkolonie is uitgeroeid. Jan van der
Ben was bij het overleg waarin Thea Dammen en Gerard Schuitemaker hebben toegezegd de
brief op te stellen en zal in samenwerking met Gert contact opnemen met Geert Timmermans
om te vragen of deze de brief al heeft ontvangen.
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Het aantal ooievaarsnesten is gegroeid van vijf naar zeven

Hanna Hirsch leest namens de kascommissie de brief over de kascontrole voor en adviseert de
Algemene Ledenvergadering décharge te verlenen, wat met algemene stemmen gebeurt. Frank
zegt de kascommissie dank. KeesJan van Bergeijk kon deze avond niet aanwezig zijn, maar aangenomen wordt dat hij ook volgend jaar, net als Hanna, lid zal zijn van de kascommissie. Het financiële jaarverslag wordt door penningmeester Maarten Mooij van commentaar voorzien. Rinus
heeft een vraag over de royale gift m.b.t. het archief. Deze is afkomstig van een particulier en is
onmiddellijk opgenomen in de reservering. Frank dankt Hanna voor de suggestie die zij doet voor
de besteding van het vermogen, t.w. educatie. Hoogstwaarschijnlijk zal een deel van het vermogen
gebruikt worden voor de viering van het jubileumjaar. Voor de uitgave van het boekje is weliswaar
subsidie aangevraagd, maar het is niet zeker of deze wordt verkregen. Rinus doet de suggestie om
in verband met de begroting van 2013 waarin wellicht grote uitgaven gedaan en goedgekeurd
moeten worden de ALV vroeger in het jaar te houden. De begroting wordt met algemene stemmen goedgekeurd en Maarten wordt bedankt voor het zorgvuldige beheer van de penningen.
Tijdens de rondvraag laat Jan van Til weten wat teleurgesteld te zijn over de lage opkomst bij de
laatste lezingen. Dit is wellicht te wijten aan het niet tijdig vermelden op de website, en het te
laat verschijnen van De Gierzwaluw. Ook is hij op zoek naar een ruimte die wat gezelliger oogt
dan de zaaltjes van de Weth. Verheijhal. Mat Janssen vertelt over de uitbreiding van het aantal
nesten Ooievaars van vijf naar zeven, en vraagt de vogelwerkgroep om hulp bij de monitoring,
het registreren en het ringen. Hij zal een stukje schrijven voor De Gierzwaluw en een oproep
doen op AVN.
Na de sluiting van de vergadering en een pauze houdt Peter Mol een presentatie over de inventarisatie van Gierzwaluwen in Noord-Holland.
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Activiteiten

Sanne Hirschler & Jan van Til

E

FOTO: ellen de bruin

xcursies: Vertrek om 8.00u precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk voor leden
van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of regenkleding, en evt. een
bandenplaksetje.
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. Mocht je zelf een excursie willen begeleiden of iemand kennen die dat wil, dan hoort
ze dat graag.
De excursie naar de Weerribben leverde bijna 100 soorten op

Za 23 juni: Leersumse Veld avondexcursie
Op het Leersumse Veld vinden we een afwisseling van bos, heide en vennen. Het bos grenzend
aan de noordzijde van de vennen is rijk aan bosvogels, met soorten als Gekraagde Roodstaart,
Bonte en Grauwe Vliegenvanger en Glanskop. Ook hebben we hier kans om Kleine Bonte Specht
en Zwarte Specht waar te nemen. Op de Leersumse Plassen broedt Dodaars en boven de plassen
zijn soms op libellen jagende Boomvalken waar te nemen. Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en
Geelgors zijn vrij talrijk op het open terrein. Ook schaarsere soorten als Groene Specht en Raaf
behoren hier tot de mogelijkheden. De afgelopen twee jaar waren er vier tot vijf territoria van de
Nachtzwaluw op het Leersumse Veld. Met een beetje geluk kunnen we deze soort vanaf de late
avondschemering horen, evenals de Houtsnip en Ransuil.
Excursieleider: André van Kleunen
Aanmelden: Sanne Hirschler, 06-20378931, shirschler@hotmail.com.
Verzamelen: Stadionplein, tussen de twee FEBO’s
LET OP: Vertrektijd: 18.45u
Za 25 en Zo 26 augustus: Dutch Bird Fair Oostvaardersplassen
De Dutch Bird Fair is een groot natuurevenement in de Oostvaardersplassen. U vindt er alles op
het gebied van natuur en natuurbeleving in de meest brede zin van het woord, zoals natuurreizen, boeken,  fotoapparatuur, telescopen en verrekijkers. Daarnaast kunt u workshops volgen, lezingen en presentaties bijwonen en op excursie gaan om de natuur ten volle te beleven. SOVON
is medeorganisator van de Dutch Bird Fair en verzorgt het lezingenprogramma.
Ook kinderen zijn van harte welkom. Voor hen zijn veel speciale activiteiten georganiseerd om ze
kennis te laten maken met de natuur. En de toegang is voor kinderen tot 12 jaar helemaal gratis!
Meer info op dutchbirdfair.nl. Locatie: Kitsweg 1, Lelystad. Toegang: €10,=
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Zo 14 oktober: Verrassingsexcursie auto-excursie
Na een succesvolle eerste verrassingsexcursie, volgt er nu een tweede. Het idee is als volgt: je
geeft je net als bij een auto-excursie op bij de excursieleider. Op het verzamelpunt krijg je van
de excursieleider te horen waar we deze dag heen gaan. Op deze manier kunnen we de bestemming aanpassen aan de weersomstandigheden en aan wat er de dagen daarvoor in Nederland is
gezien. Dit geeft meer garantie op leuke vogelsoorten!
Excursieleider: Martijn Voorvelt, 0294-413015, martijnvoorvelt@versatel.nl
Verzamelen: Stadionplein, tussen de twee FEBO’s
LET OP: Vertrektijd: 7.00u
Za 17 november: Schiphol fietsexcursie
Schiphol: een bizarre plek voor vogels, maar er is toch veel te zien. Vooral in het najaar en de
winter is er kans op roofvogels zoals Ruigpootbuizerd, Slechtvalk en Blauwe Kiekendief. Vanaf
diverse punten rondom start- en landingsbanen zijn deze soorten te observeren, en dat gaan wij
doen.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Café Oostoever, Oostoever 1, op het terras (NO-punt Sloterplas naast rotonde aan
einde Jan Evertsenlaan)
Za 24 november: Landelijke dag SOVON Nijmegen
Te zijner tijd verschijnt het programma op sovon.nl/default.asp?id=263.
Begintijd: 10.20u. Eindtijd: 16.25u.
Locatie: Universiteitsterrein Nijmegen
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De zevende Amsterdamse Big Day

Roodhalsgans is een nieuwe Big Day-soort

O

p zaterdag 12 mei 2012 vonden er in diverse regio’s en provincies in Nederland de jaarlijkse
zogenaamde Big Days plaats. Een Big Day is een dag waarbij gepoogd wordt in 24 uur
zoveel mogelijk soorten waar te nemen. Sommige leden van onze vogelwerkgroep spreken
wel van een ‘soortenjaagdag’.
De Amsterdamse Vogelwerkgroep kent de laatste vijftien jaar een behoorlijke traditie op dit vlak.
Het begon in 1998 met maar liefst vier teams; daarna was het enige tijd stil maar van 2005 tot
2009 is er ieder jaar een Big Day geweest. De laatste twee jaar is er ietwat de klad in gekomen; in
2010 en 2011 zijn geen teams van start gegaan.
Christian Kooij en ondergetekende hadden er veel zin in om weer eens wild te gaan. Een oproep
op AVN had niet geleid tot aanmelding van extra teams, dus besloten we om de uitdaging met
zijn tweeën aan te gaan. Na een gedegen voorbereiding in kroeg Joppe te Aalsmeer hielden we
er serieus rekening mee dat het record nu wel eens aan diggelen zou gaan. Het record van 128
soorten dateert uit 2007 en staat op naam van Wim van der Schot, Jan Mulder, Jacob Garvelink en
Jeroen Drijver .
De weersvoorspellingen voor 12 mei waren niet heel goed. Het zou weliswaar droog blijven, maar
de middagtemperatuur zou niet boven de 12 graden uitkomen.
We besloten om 02:00 van start te gaan. Dat gaf ons de tijd om op zoek te gaan naar vier soorten
uilen en andere vogels die je vooral ’s nachts kunt tegenkomen. De Bosuil in het Amsterdamse Bos
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FOTO: edial dekker

FOTO: fred klootwijk, ijdoorn, 23-04-2012

Edial Dekker

Christian bij de Kinseldam

was uiteraard geen probleem. Vervolgens hadden we veel mazzel met een Steenuil die spontaan
begon te roepen in de Bovenkerkerpolder. Nog veel meer mazzel hadden we toen we niet ver daar
vandaan een Kerkuil hoorden roepen en in de Rondehoep een erg verre Kwartel hoorden. Het begin
was goed en we hadden erg aangenaam weer.
Na diverse omzwervingen kwamen we aan bij de Vijfhoek en het Diemerpark. Ook dit ging redelijk
goed: de Cetti’s Zanger liet zich erg goed horen en we zagen maar liefst drie fraaie Appelvinken.
Bonus waren een zingende Gekraagde Roodstaart bij de bunkers en een fraaie Buidelmees in Klein
Akkerswade die zich erg goed liet zien.
Vanaf begin van de middag ging het echter een stuk minder. Er stak een koude wind op en we
moesten hard werken om de soortjes binnen te halen. Bovendien hadden we nog de pech dat
de N232 afgesloten was en het ons niet lukte binnen redelijke tijd de McDonald’s bij Schiphol te
bereiken. Niet dat we uitgehongerd op zoek waren naar voedsel van laag allooi, maar we hoopten
daar op Patrijs, Wulp en Stormmeeuw terwijl er in de weken ervoor enkele malen een Velduil was
waargenomen. Helaas, het mocht niet zo zijn. Het wilde niet meer vlotten en we besloten na de
traditionele Watersnip in De Munt de strijd om 20:00 uur te staken. De teller kwam niet verder dan
104.
Achteraf gezien hebben we best wat algemene soorten gemist. Met pijn in het hart noem ik de
soorten op die alle andere Big Days (waaraan weliswaar meerdere teams meededen) wel gezien
zijn maar niet door ons: Zomertaling, Wintertaling, Kemphaan, Wulp, Stormmeeuw, Ransuil,
Zwarte Roodstaart, Tapuit en Ringmus. Opvallend was dat we goed in de roofvogels zaten: maar
liefst drie Sperwers, twee Haviken en twee Boomvalken. Maar goed, ook deze soorten tellen
slechts een maal. Opvallend is dat we weinig typische doortrekkers hadden. Ook de steltlopers
vielen tegen, het Landje van Geijsel en IJdoorn hadden maar enkele nieuwe soorten te bieden.
Het Waterhoen was gelukkig geen enkel probleem; ondanks onheilstijdingen via AVN over de
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Het was weer erg leuk om een hele dag niets anders te doen dan alleen maar zoveel mogelijk
soorten te zien en te horen. Je bent een hele dag in de weer dus je ziet heel veel, bovendien is
het altijd spannend op zoek te gaan naar diverse uilen en ze dan ook nog aan te treffen. En dat
vlak bij de gemeentegrens van Amsterdam. Ik kan het iedereen aanbevelen. Wie weet doen er
volgend jaar meer teams mee en wordt het weer een spannende race.

Literatuur voor Big Days in de Amsterdamse regio
Berg M. van den, W. van der Schot, 1982. Een “Big Day”, iets voor u? De Gierzwaluw jg. 20 (1): 18-21.
Vlek R., 1988. Verslag van de eerste Big Day in de regio Groot-Amsterdam, op 3 mei 1988. De Gierzwaluw jg. 36 (2):
13-20.
Altenburg R., 2005. Big Day 7 mei 2005. De Gierzwaluw jg. 43 (2):20-21.
Schot W. van der, 2006. Verslag Big Day 13 mei 2006. De Gierzwaluw jg. 44 (1): 14-18.
Groen, F. van. 2007. De vierde Big Day. De Gierzwaluw jg. 45 (2): 9-15.

FOTO: MONIKA WOLTERS monikawolters.wix.com/foto, polder ijdoorn 5-05-2012

moeilijkheidsgraad van deze soort hebben we het hoen op vijf plaatsen gezien. Een nieuwe Big
Day-soort tenslotte was de Roodhalsgans die al enkele weken in polder IJdoorn verbleef (en al veel
langer in de regio aanwezig was). Het record was verre van bereikbaar. Ook al hadden we alle geluk
van de wereld gehad en geen enkele soort gemist, dan waren we toch nooit in de buurt van het
record gekomen. De soorten zaten gewoonweg die zaterdag niet in de regio.

Woude, J. van der. 2008. De Big Day van 10 mei 2008. De Gierzwaluw jg. 46 (2): 23-25.

Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Brandgans
Roodhalsgans
Bergeend
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
Krakeend
Smient
Slobeend
Wilde Eend
Kwartel
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Ooievaar
Lepelaar
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Bruine Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Kievit
Watersnip
Grutto
Regenwulp
Tureluur
Groenpootruiter
Bosruiter
Oeverloper

Zwartkopmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Visdief
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Koekoek
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Gierzwaluw
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Gele Kwikstaart
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Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Gekraagde Roodstaart
Merel
Zanglijster
Sprinkhaanzanger
Snor
Cetti’s Zanger
Kleine Karekiet
Rietzanger
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Grauwe Vliegenvanger

Staartmees
Matkop
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Buidelmees
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Appelvink
Rietgors

FOTO: marianne slot, polder ijdoorn, 6-05-2012

De 104 waargenomen soorten

FOTO: frank van groen, volgermeer, 2-06-2012

Groen, F. van. 2009. Vijfde Big Day op rij in Amsterdam op 9 mei 2009. De Gierzwaluw jg. 47 (2): 8-10.

ZWARTE IBIS - POLDER IJDOORN
Op Koninginnedag 2012 wordt een richting NO vliegende Zwarte Ibis
waargenomen in Broek in Waterland. Enkele dagen later, 3 mei, is de
vogel foeragerend in Polder IJdoorn te zien. Hier verblijft de vogel
meerdere dagen en krijgt op 6 mei gezelschap van een soortgenoot. Na
deze datum worden ze niet meer gezien, tot 24 mei. Die dag wordt weer
een overvliegend exemplaar gezien vanuit het plasdras-gebied van Polder
IJdoorn. Van 26 mei tot 4 juni worden de 2 exemplaren regelmatig
waargenomen in de Volgermeerpolder. Daarna ontbreekt ieder spoor.
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FOTO: JOHN VAN DER WOUDE

H

et gevarieerde moerasgebied Botshol is één van de grootste natuurgebieden in de
Amsterdamse regio. Dit reservaat van Natuurmonumenten, drie kilometer ten zuiden van
Ouderkerk aan de Amstel, is al heel lang een plek waar Amsterdamse vogelaars heen trekken om moerasvogelsoorten te zien. Het vlaggenschip was destijds de Woudaap, maar die heeft
er al sinds 1985 niet meer gebroed. Daar staat de recente toename van andere soorten tegenover,
zoals Lepelaar, Rietzanger, Blauwborst, Havik en Aalscholver. De variatie aan broedvogels is groot
en er is altijd wat te beleven.

illustratie: GOOGLE MAPS

John van der Woude

foto: K.A.Buitenkamp, 20-05-2012

Twintig jaar broedvogels Botshol

Links: Botshol in de zomer
Midden: De Kleine Karekiet is al lange tijd een
algemene broedvogel in Botshol
Rechts: Satellietfoto van het gebied

Omdat het reservaat in het broedseizoen gesloten is voor het publiek, verkeer je als broedvogelinventariseerder in een bevoorrechte positie. Die kans werd mij in 1992 door Natuurmonumenten
geboden, toen bij de jaarlijkse inventarisaties een vacature voor een vrijwilliger ontstond. Daar
hoefde ik niet lang over na te denken, en sindsdien heb ik elk jaar meegedaan met de inventarisaties in een team van drie, later vier vrijwilligers. Eerst wil ik iets zeggen over het geïnventariseerde
gebied en de werkwijze bij dit vrijwilligerswerk, en daarna de belangrijkste veranderingen in de
broedvogelstand over die afgelopen twintig jaar laten zien.

ingericht: stroken moerasbos hebben plaatsgemaakt voor smalle stroken open water en riet. In het
zuidwesten ligt een fort van de Stelling van Amsterdam. De fortgracht eromheen is goed voor watervogels, waaronder een kolonie van Zwarte Stern. Waar hieronder gesproken wordt over ‘de dijk’,
wordt de gehele zuidwestelijke begrenzing bedoeld onder Grote en Kleine Wije, tot aan het fort.
Essentieel voor dit gebied is de rietcultuur. Als het riet niet meer gemaaid zou worden, zou het
meeste rietland in moerasbos veranderen. Toch denkt Natuurmonumenten nu over een minder
intensief maairegime, zodat sommige rietvogels betere kansen krijgen dan nu het geval is.

Het gebied Het 200 hectare grote gebied bestaat uit rietvelden, moerasbos en open water. De
satellietfoto uit Google Maps laat zwartomlijnd het geïnventariseerde gebied zien. De donkerste tinten zijn plassen en watergangen, de lichtste tinten betreffen overwegend rietvelden. De
tint daartussenin is moerasbos, vooral elzen en berken. Tussen Grote en Kleine Wije liggen twee
voormalige kooibossen, waarin ook eiken staan. Tussen Grote Wije en Vinkeveense Plassen ligt de
Kloosterkolk, een kleine plas omzoomd door elzenbos.
Het terreingedeelte aangeduid als ‘nieuwe petgaten’ is door Natuurmonumenten geheel opnieuw

Werkwijze Botshol is alleen over water toegankelijk. Als inventariseerders verplaatsen we ons
met een roeibootje, en de laatste paar jaar meestal met een vrij stil motorbootje. We werken
bij toerbeurt. Per ochtend kun je ongeveer een kwart van dit topografisch ingewikkelde gebied
inventariseren. We proberen het hele gebied per broedseizoen zeker vier keer geïnventariseerd
te hebben. Dat is een beetje krap voor de SOVON-normen waarmee achteraf de broedvogelterritoria worden bepaald, maar meer zit er in zo’n bewerkelijk gebied niet in. Een stukje varen, een
tijd stilliggen, weer een stukje varen, weer een tijd stilliggen, dan ergens aan land gaan om door
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Aantal broedvogelterritoria in Botshol in 2011
Geoorde Fuut
Fuut
Aalscholver
Lepelaar
Knobbelzwaan
Grauwe Gans

0-1 Zwarte Stern

4

233 Holenduif

2 Zwartkop*

5

28 Koekoek
3 Bosuil
185 Grote Bonte Specht
7 Boompieper

Krakeend

3 Witte Kwikstaart

Wilde Eend

17 Winterkoning*

Kuifeend

14 Roodborst*

Bruine Kiekendief
Havik

2 Nachtegaal
1-2 Blauwborst
2 Merel*

Sperwer

1 Zanglijster

Buizerd

6 Sprinkhaanzanger

Boomvalk

0-1 Snor

Fazant

7 Rietzanger

Waterhoen

2 Bosrietzanger

Meerkoet
Kokmeeuw
Visdief

1

5 Tuinfluiter*

Nijlgans

Krooneend

5 Braamsluiper

13 Houtduif

21 Kleine Karekiet*
214 Spotvogel
2 Grasmus

6 Tjiftjaf*
1 Fitis*
6 Grauwe Vliegenvanger
19 Staartmees
1 Matkop
5 Pimpelmees

7
14
3
4
2
12

4 Koolmees*

3

1 Boomkruiper

4

5 Gaai

5

3 Zwarte Kraai

1

3 Spreeuw
10 Vink*
7 Groenling
112 Putter
6 Goudvink
11 Rietgors

1
3
3
1
1
36

1
4

publiek. Ook worden de resultaten ieder jaar in De Gierzwaluw opgenomen in het overzicht van
de broedvogelinventarisaties van de VWGA.
Hieronder worden de veranderingen in de broedvogelstand van 1992 tot 2012 besproken aan de
hand van een indeling in verschillende vogelgroepen. Voor alle grafieken geldt: x-as = 19922011; y-as = aantal broedgevallen of territoria.

FOTO: xxx xxxx xxxxxx x

een hobbelig rietveld te lopen, of door het natte Grote Kooibos waar je bijna in verdwaalt, of door
een berkenbosje met een sompige mosbodem vol boomwortels, dat alles kost veel tijd. Ik klaag
niet hoor, ik zie het nog steeds als een groot voorrecht! Maar het is niet te vergelijken met een
broedvogelinventarisatie in bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos, waar je redelijk vlot een stel paden
afloopt. Daarnaast willen wij als inventariseerders in deze mooiste tijd van het jaar niet helemaal
aan deze klus vastzitten maar ook een paar weken op reis kunnen gaan, ook ongeveer bij toerbeurt
dus. Of iemand kan even een paar jaar wat minder meedoen wegens werk of gezin. En juist door
deze flexibele inzet houden we het zoveel jaren vol!
De territoria worden bepaald volgens de BMP-methode, de broedvogelmonitoring van SOVON. Bij
deze methode worden broedterritoria in kaart gebracht op grond van zang en ander territoriaal
gedrag, het broeden zelf hoeft bij de meeste soorten niet aangetoond te worden. Voor de zangvogels betekent dit meestal dat zang bepalend is voor een territorium, bij de niet-zangvogels is er
een breder scala aan territoriaal gedrag dat meetelt. Van de algemeenste zangvogelsoorten worden
de meeste niet in het hele gebied geteld maar slechts in een klein gedeelte in de noordoosthoek
(Moeras de Boer). Dit betreft soorten als Fitis, Zwartkop, maar ook Kleine Karekiet, want die was bij
de laatste volledige tellingen eind jaren ‘80 erg algemeen, en dat is hij zo te zien nog steeds.
De resultaten verschijnen jaarlijks in een broedvogelverslag met kaarten en grafieken, en dit verslag
wordt primair gebruikt door de terreinbeheerder Natuurmonumenten, bijvoorbeeld om het regime
van het rietmaaien bij te stellen of de plannen voor natuurontwikkeling in het gebied vorm te
geven. Ook worden ze gebruikt voor de terreinwerkzaamheden in de winter, waarbij door vrijwilligers de rietvelden worden geschoond van opkomende elzen en berken, maar sommige boompjes
gespaard worden als zangpost voor rietvogels. Uiteraard worden de resultaten ook gebruikt door
SOVON, met name voor de jaarlijkse trendberekeningen van de broedvogels van Nederland. Voor
een breder publiek wordt een iets beperkter versie van ons jaarlijkse broedvogelverslag beschikbaar
gesteld op jvanderw.nl/botshol. Daarin worden de locatiedetails van een aantal verstoringsgevoelige soorten achterwege gelaten, mede omdat het gebied al per 16 juni toegankelijk is voor het

De lepelaarkolonie in de Grote Wije
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Trends bij watervogels Na een schuchter begin in 1994 heeft de aalscholverkolonie van
Botshol zich ontwikkeld tot één van de grootste kolonies van de Randstad. De laatste jaren is
het aantal gestabiliseerd. Zelfs wanneer we in december op de plek van deze kolonie de slapende Grote Zilverreiger tellen (een kleine 100!), zien we er al Aalscholvers met broedvlekken.
De Grauwe Gans is natuurlijk een verhaal apart in Nederland, en ook Botshol kent een gestage
toename van de aantallen. De meeste broeden rond de Kleine Wije. Kokmeeuwen begonnen in
1994 op een klein eiland in de Grote Wije te broeden en hebben een hoge piek beleefd tussen
2002 en 2006, waarna de aantallen weer afnamen. Opvallend is daarbij dat geleidelijk aan meer
eilandjes in de Grote Wije bezet werden,
iets wat nog steeds gaande is. Deze drie
talrijkste niet-zangvogels van Botshol
(Aalscholver, Grauwe Gans, Kokmeeuw)
hebben momenteel elk rond de 200
broedgevallen.
Tot groot genoegen van Natuurmonumenten vestigden zich in de jaren ’90
Lepelaars in Botshol. Ze foerageren in
de wijde omgeving, waaronder steevast
Polder de Rondehoep. Tegenwoordig
broedt al de helft van de kolonie open en
bloot op een eilandje in de Grote Wije,
waar toch regelmatig bootjes op enige
afstand langs varen. Hun oorspronkelijke
nesteiland ligt veel meer beschut en ze
deelden dat tot voor kort met Heilige
Ibissen. Dat leek helemaal geen probleem.
Toch heeft Avifauna in Alphen aan de
Rijn, waar deze vogels waarschijnlijk
vandaan kwamen (1 zeker, op grond van
een ring), ze in de winter van 2009-2010
teruggevangen op hun overwinteringsplek in Avifauna zelf. Van ons had het
niet gehoeven, maar in die jaren begonnen zelfs politici zich al druk te maken
over ‘invasieve soorten’. Jammer! Blauwe
Reiger heeft wel geprobeerd weer een
plek te veroveren onder al die Aalscholvers, maar dat is toch niks geworden.
Misschien ondervonden ze te veel last
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van de uitwerpselen van de Aalscholvers in de bomen erboven.
Botshol staat bij Amsterdamse vogelaars bekend als een goed gebied voor Zwarte Stern, maar
de laatste paar jaar is het een beetje kwakkelen met die soort. Ze broeden in de Fortgracht en
zijn daardoor gemakkelijk te zien; misschien te gemakkelijk nu er een wandelroute over de dijk
onderlangs Botshol loopt. Hoewel het broeden er aantrekkelijk gemaakt wordt door nestvlotjes uit
te leggen, is de aantrekkingskracht van de stille poldersloten ten zuiden van Vinkeveen mogelijk
nog groter. Daar worden door de agrarische natuurvereniging De Ronde Venen veel nestvlotjes uitgelegd, en inmiddels broedt tien procent van de Noordwest-Europese populatie van Zwarte Stern
in die Utrechtse polders. Mogelijk zorgt dat uiteindelijk ook weer voor aanwas in Botshol. Visdieven
deden het tussen 1997 en 2004 redelijk in Botshol, doordat schelpzand op de punten van de kleine
eilanden (restanten van legakkers) in de Grote Wije werd gestort. Maar de eilandjes groeien te veel
dicht en het zand wordt er bij storm te gemakkelijk weer afgespoeld.

Trends bij roofvogels Heel opmerkelijk in de broedvogelontwikkeling van Botshol is de sterke
toename van het aantal roofvogels. Toen ik in 1992 begon was er zo’n beetje één territorium van
elke soort: Bruine Kiekendief, Sperwer, Havik, Buizerd, Boomvalk. Maar sindsdien zijn Havik en
Buizerd sterk toegenomen. Dat er zoveel roofvogels kunnen nestelen in Botshol komt natuurlijk
door de aanwezigheid van allerlei stukken bos, die bovendien geleidelijk ouder worden. Het zijn ook
juist deze stukken bos die Botshol zijn besloten karakter geven zo midden in de Randstad. Havik is
landelijk gezien niet echt toegenomen
in de laatste twintig jaar, maar heeft
zich vanuit de zandgronden wel steeds
meer in het westen gevestigd. Tussen
2000 en 2007 hadden we tot onze grote
verbazing van deze roofvogel maar liefst
vier, eenmaal zelfs vijf broedgevallen in
het toch vrij kleine Botshol. Inmiddels is
dat teruggevallen tot een iets normaler
aantal: twee nesten in 2011. Van Buizerd
heeft SOVON wel een landelijke toename
geconstateerd sinds circa 1992, maar
zeker niet in de sterke mate waarin dat
in Botshol het geval is.
Een makkelijke prooi voor Havik is waarschijnlijk de Houtduif, zoals bijgaande
grafiek doet vermoeden. Naarmate de
suprematie van Havik voortduurde, nam
Houtduif verder af. Maar nu sinds 2008
Havik duidelijk afneemt, neemt Houtduif
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foto: MoniKa wolters, waterland, 28-05-2012

Bruine Kiekendief doet het redelijk met één, soms twee territoria

weer toe. Zoals met alle verbanden, hoeft ook dit verband niet oorzakelijk te zijn, maar het ligt wel
erg voor de hand.
Maar al deze roofvogels kunnen niet van Botshol alleen leven, en ze gebruiken Botshol als uitvalsbasis voor de verre omgeving. Misschien ook wel om jonge weidevogels te pakken in de directe
omgeving van Botshol. Nu heeft Natuurmonumenten daar ook diverse weidegronden in bezit,
waarbij de doelsoorten uiteraard weidevogels zoals Grutto zijn. Natuurmonumenten kan dus het
enthousiasme dat wij als inventariseerders hebben voor al die roofvogels niet van harte delen. Deze
sterke toename van de roofvogels heeft er wel mede toe geleid dat de weidegronden direct ten
zuiden van Botshol, waar geen gruttojong meer groot leek te worden (maar misschien wel grotendeels door toedoen van Zwarte Kraai en Vos), zijn omgezet in het wetland Waverhoek. Dat vonden
wij als VWGA-ers natuurlijk geen probleem, gezien alle leuke soorten die we daar aantreffen in de
trektijd.
Ook tussen de roofvogels onderling zijn er conflicten. Zo is Boomvalk, een typische bewoner van
zo’n besloten moerasgebied als Botshol, veel minder vaak waargenomen sinds de sterke opkomst
van Havik. Onlangs was ik er in Flevoland getuige van hoe een onvoorzichtige Boomvalk door een
vrouw Havik werd geslagen. Ook van Sperwer is algemeen bekend dat hij door Havik wordt verdrongen, en dat zal zeker ook gebeurd zijn in Botshol gezien de steeds schaarsere waarnemingen
van Sperwer. De laatste paar jaar zien we inderdaad, nu Havik weer afneemt, vaker een Boomvalk
of Sperwer.
Bruine Kiekendief doet het als echte moerasvogel eigenlijk alle jaren wel redelijk met één, soms
twee territoria. Maar het blijft een lastige soort, hoe groot hij ook is: ze verraden hun nestplaats
haast niet, en onvolwassen vogels kunnen ook territoriaal gedrag vertonen.
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Trends bij rietvogels De toename van Rietzanger in de laatste twintig jaar mag dan een landelijk
fenomeen zijn, de vervijfvoudiging in Botshol is spectaculair, zeker als je bedenkt dat dit tot voor
kort nog een Rode Lijstsoort was. Vooral aan de oostzijde van de Grote Wije bereikt hij hoge dichtheden, maar momenteel is hij in het hele gebied te vinden. Om in de Amsterdamse regio een Snor
te zien is Botshol nog steeds een betrouwbaar gebied, maar de aantallen van deze Rode Lijstsoort
zijn hier kleiner dan gezien het biotoop zou kunnen. Dat kan met het maairegime te maken hebben,
of met vraat van waterriet (riet dat in het water staat) door Grauwe Gans. Natuurmonumenten
wil proberen de Snor meer kans te geven met een aanpassing van het maairegime, en door het
creëren van geschikt habitat bij de nieuwe petgaten in het noorden van het gebied. Rietgors kent
wel wat aantalsschommelingen maar zit
grosso modo rond de veertig territoria. Daardoor, en door zijn opvallende
gedrag (urenlang zingen bovenin het
riet), is deze vogel beeldbepalend voor de
rietvelden.
De komst van Blauwborst kon natuurlijk
niet uitblijven gezien de ontwikkeling van
deze soort in Nederland, en sinds 1994
broedt hij hier elk jaar, vooral rond de
Kleine Wije. Maar wel in sterk wisselende
aantallen, althans voor zover wij hebben
kunnen bepalen, want het is een lastig
te vinden soort, vooral na april. Gelukkig
staan er in de rietvelden van Botshol her
en der struikjes en lage boompjes die als
zangpost kunnen dienen, en dat blijft op
ons verzoek ook zo. Niet alleen Blauwborst profiteert daarvan, ook Rietzanger
mag graag vanuit zo’n boompje aan zijn
zangvlucht beginnen, en zelfs Snor zit  er
in te zingen.
Boompieper is natuurlijk geen rietvogel,
maar het is wel opmerkelijk hoe hij zich
hier thuis is gaan voelen. De explosieve
toename van de laatste jaren is slechts
deels te verklaren uit de landelijke
toename sinds ongeveer 1995. Ik weet
nog dat we al in 1998 een territorium
vermoedden, maar het haast niet konden
geloven, zo in een rietveld met een
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De grafieklijn van Sprinkhaanzanger laat zich redelijk vergelijken met de landelijke trend voor deze
soort, zoals geïndexeerd door SOVON (in deze grafiek is die index herberekend tot 1990 = 10 in
plaats van 100). Vooral in de periode 1996-2004 volgt de aantalsontwikkeling in Botshol trouw
de landelijke trend. Daarna is de algemene lijn ook in Botshol wel een stijging net als in de rest
van het land, maar helaas met een zaagtandpatroon dat niet goed te verklaren is. Tenzij... we deze
stiekemerd het ene jaar beter hebben opgemerkt dan het andere. Sprinkhaanzanger vinden we in
Botshol vooral in de ‘vergeten hoekjes’, stukjes rietveld waar wat struikenopslag is, maar op een te
klein oppervlak om zich daar als rietmaaier of beheerder druk over te maken. Vroeger heette deze
vogel Sprinkhaanrietzanger (op de veldkaarten gebruiken we nog steeds de code SRZ) en hoewel
ook wij wel weten dat deze soort het bijvoorbeeld in duinvegetatie goed doet, is het voor ons nog
steeds een halve rietvogel. Dat geldt veel minder voor Grasmus natuurlijk, maar ook deze soort
profiteert van lage boompjes in of aan de rand van de rietvelden en rietveldjes. Grasmus is sinds
1997 in Botshol aanwezig, maar tot 2005 in
onduidelijke mate. Sinds 2006 lijkt de soort
definitief gevestigd. Ook landelijk is de soort
sinds die tijd aan een opmars bezig, volgens
de SOVON-cijfers.

Trends bij bos(rand)vogels Het is altijd
leuk een Spotvogel te horen zingen, maar
die kans krijgen we steeds minder, althans
in Botshol. Landelijk is er ook wel een
afname geweest, maar al sinds 1997 zijn
de SOVON-trendcijfers redelijk stabiel. De
laatste jaren scoren we deze vogel eigenlijk
alleen nog bij de voormalige beheerderswoning aan de zuidrand van de Grote Wije.
Dat is ook de plek waar altijd wel een nest
van Grauwe Vliegenvanger is (zoals de Big
Day-ers wel weten), maar deze soort broedt
ook regelmatig in bijvoorbeeld het Grote
Kooibos. Nu na zoveel jaren met maar en-
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foto: ZAINAL HABERHAM, zeeburg, 14-06-2012

paar boompjes. Daarna is het hard gegaan met deze soort, die misschien vanuit Het Gooi is komen
aanzetten. We mogen nu wel spreken van een bolwerk in de Amsterdamse regio en ook het Groene
Hart. De vogel is wel degelijk gebonden aan de rietvelden, als er maar een paar bomen in of omheen
staan. Vergeet ook niet dat de rietvelden gemaaid zijn als de Boompiepers in het voorjaar arriveren.
Bovendien zijn er in de rietvelden ijlere gedeelten met meer mos dan riet; zo blijft het terrein nog
een beetje open voor ze. De opmars is begonnen in het rietveld Krakeelakker direct ten westen van
de Kleine Wije, en van daaruit hebben ze zich geleidelijk richting Moeras de Boer uitgebreid, vrijwel
steeds binnen gehoorafstand van reeds bestaande territoria.

Grasmus is sinds 1997 in Botshol aanwezig, maar tot 2005 in onduidelijke mate

kele territoria van Grauwe Vliegenvanger heb je haast moeite te geloven in die zeven territoria
van 1994. Toch volgt de grafieklijn van Grauwe Vliegenvanger in Botshol wel redelijk die van
de landelijke trend zoals berekend door SOVON, en zelfs ook wat die piek in 1994 betreft. Nou
ja, dat piekje bij SOVON is in principe mede een beetje veroorzaakt door ons eigen hoge aantal
toen, want ook wij leveren immers gegevens aan voor de trendberekening door SOVON.
Matkop was altijd een typerende bewoner van de moerasbossen in Botshol. Maar sinds 2003
gaat de soort sterk achteruit, een trend die landelijk al een paar jaar eerder was ingezet (en
waar onze dip in 1999 ook verband mee zal houden). In 2010 dachten we hem echt kwijt te zijn
maar gelukkig waren er in 2011 weer twee territoria. Dat Boomkruiper, een andere bewoner van
de bossen in Botshol, is toegenomen vanaf eind jaren ’90 kan verband houden met het ouder
worden van deze bossen. Voor de relatieve afname sinds 2006 weet ik geen goede verklaring.
Misschien is het een kwestie van competitie met Pimpelmees om nestholten; daar schijnt
Boomkruiper last van te kunnen hebben, en Pimpelmees neemt de laatste jaren toe in Botshol.
Grote Bonte Specht profiteert natuurlijk helemaal van het ouder worden van de bossen, en stijgt
redelijk geleidelijk van drie territoria in 1992 naar zes in 2011.

Tot slot Ook bij diverse andere soorten zijn er trends te bespeuren, maar met de bovenstaande
soorten is al een brede doorsnede gemaakt. Ter aanvulling geef ik hieronder de aantallen van
alle soorten in 2011. Botshol is landschappelijk gevarieerd en zo is het met de vogelstand ook.
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En wat zouden we als nieuwe soorten voor Botshol willen verwelkomen? Geoorde Fuut probeert
het af en toe maar wordt volgens ons door Fuut verjaagd. Nachtegaal was in 2011 voor het
eerst present als broedvogel. Buidelmees zou een hele mooie zijn; moet kunnen hier, gezien de
vegetatie. Grote Zilverreiger hoeft alleen maar achter te blijven na de winter, wanneer ze in groten getale slapen in Botshol. Purperreiger mag het nu eindelijk wel eens echt proberen, ze hangen er al zo vaak rond (jonge vogels uit het Naardermeer en de Nieuwkoopse Plassen, nemen we
aan). De meest recente grote droom is een roofvogel die sinds eind 2011 regelmatig gezien is in
Botshol, te weten (ja, lach niet) Zeearend. Botshol lijkt natuurlijk veel te klein voor Zeearend als
broedvogel, maar als de aantallen broedende Zeearenden in Nederland blijven toenemen kan het
in principe wel. In het oosten van Duitsland bezetten ze immers ook vrij kleine moerasgebieden.
Alle broedvogelterritoria van Botshol heb ik, teruggaand tot 1995, ingevoerd in het geografisch
informatiesysteem van Natuurmonumenten. Daar kan ik mooie kaarten uit halen die gedetailleerd de biotoopvoorkeuren van de diverse vogelsoorten laten zien. Mogelijk maak ik daarover
nog een tweede artikel voor De Gierzwaluw, naast dit eerste artikel over de werkwijze en de
aantalsontwikkelingen.
Rest mij dank uit te spreken voor de jarenlange samenwerking met de andere inventariseerders:
Arend de Jong, René Reekers en Walter Busse. Ook dank aan de mensen van Natuurmonumenten Beheereenheid Vechtplassen, in het bijzonder de voormalige beheerder van Botshol Sytze de
Vries, die ons als bewoner van Botshol nog steeds goede raad geeft.

Inventarisatie Diemerpolder 2011
Frank van Groen

L

ang was de Diemerpolder een open veenweidegebied aan de rand van Amsterdam, een
gebied waar veel weidevogels voorkwamen. De afgelopen decennia is een groot deel van
de Diemerpolder ten prooi gevallen aan stedelijke ontwikkeling. Aan de rand van het open
gedeelte van de Diemerpolder werd halverwege de jaren tachtig de A1 naar het noorden verlegd
en het knooppunt Watergraafsmeer gerealiseerd, en daarmee de ring A10. Aansluitend werd vanaf
eind jaren tachtig een groot deel van de Diemerpolder rond het gehucht Oud-Diemen bebouwd. De
nieuwe woonwijk ging Diemen-Noord heten en ligt globaal tussen het oude gedeelte van Diemen,
de verlegde A1 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Samen met het resterende open deel van de Diemerpolder werden aan de overzijde van de Diemen (boezemwateren) de Overdiemerpolder en de Gemeenschapspolder ingericht als recreatiegebied. Dit betekende onder meer de aanplant van bomen,
het uitgraven van waterpartijen, de aanleg van wandel- en fietspaden, bruggen, parkeerterreinen
Plotgrenzen Diemerpolder
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nl/default.asp?id=881.
Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON & CBS. SOVON broedvogelindex sinds 1990. Excel-file op
sovon.nl/default.asp?id=767.
Cramp et al. 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. Handbook of the Birds of Europe, the
Middle East and North Africa. Oxford University Press. De negendelige BWP, handig voor allerlei
gegevens over gedrag en voedsel e.d.
Scharringa C.J.G. et al. 2010. Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels. Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland. Recente en zeer goede bron voor informatie over broedvogels
van Nederland. De teksten zijn voor veel vogelsoorten het beste wat er momenteel te vinden is in
Nederland.
jvanderw.nl/botshol. Jaarlijkse broedvogelverslagen Botshol, met tabellen voor alle soorten sinds
1992.
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en de plaatsing van informatiepanelen voor de recreant. Delen van het gebied bleven min of meer
in de oorspronkelijke staat behouden als open graslandpercelen.
De huidige recreatiegebieden Diemerbos, Penbos, Overdiemen en Diemerpolder maken deel uit van
een ecologische verbinding naar Polder de Rondehoep en Ouderkerk aan de Amstel.
Qua begroeiing is het niet bebouwde deel van de Diemerpolder nu veel gevarieerder dan enkele
decennia geleden. Toen bestond het gebied vrijwel alleen uit agrarisch ingericht weidevogelgrasland. Nu bestaat het gebied uit een afwisseling van nog jong bos, stroken moeras, rietlandjes, met
schapen begraasde weilanden (deels met veel Pitrus), elzenbosjes, hier en daar opslag en aanplant
van bramen en struiken en een met rietland omzoomd meertje.
In het voorjaar van 2011 besloot ik dit gebied, waar ik redelijk dicht bij woon, te inventariseren op
broedvogels. Als grenzen van het plot werd de bebouwing van Diemen-Noord in het westen, de A1
in het zuiden, de Tweede Diem in het oosten en het Amsterdam-Rijnkanaal in het noorden gekozen
(zie kaart). De oppervlakte van het geïnventariseerde plot bedraagt 34 hectare.
Methode De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd conform de landelijk gebruikelijke methodiek
zoals uitgebreid beschreven in de ‘Handleiding Broedvogel Monitoring Project’ (Van Dijk & Boele,
2011).
In totaal zijn in de periode maart t/m juni zes bezoeken uitgevoerd, vanaf een half uur voor zonsopgang. Elk bezoek duurde ongeveer twee uur. Daarnaast is op 27 april een avond/nachtbezoek
afgelegd.
Tijdens de bezoeken waren de weersomstandigheden over het algemeen gunstig. Er werd geen
gebruik gemaakt van geluidsopnames.
De bezoekdatums, de bestede tijd en de weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken in de Diemerpolder staan vermeld in Tabel 1.
Tabel 1. Gegevens van de telrondes (N = nachtronde)
bezoek
1
2
N
3
4
5
6
totaal

datum

bestede tijd in uren

weersomstandigheden
bewolking / wind / temp (°C)

20 maart
8 april
27 april
29 april
13 mei
1 juni
27 juni

1:45
2:00
0:40
2:05
2:20
2:20
1:45
12:55

3/8 / Z2 / 1-5
geen / Z2 / 10-12
8/8 / N5 /
4/8 / NO3 / 12
1/8 / 2 / 10-16
geen / 2 / 12-15
1/8 / ZW2 / 18

Resultaten De resultaten van de broedvogelinventarisatie in 2011 zijn te vinden in Tabel 2. In
totaal zijn van 42 soorten (exclusief Soepeend) 316 territoria vastgesteld. De vastgestelde broedvogels zijn hieronder gerangschikt naar ecologische hoofdgroep (Sierdsema 1995).
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Watervogels: Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Nijlgans, Krakeend, Wilde Eend (en Soepeend), Kuifeend, Meerkoet en IJsvogel (8 soorten, 118 territoria).
Moerasvogels: Waterhoen, Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors
(6 soorten, 73 territoria).
Weidevogels: Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur (4 soorten, 16 territoria).
Vogels van struwelen en jong bos: Fazant, Winterkoning, Heggenmus, Merel, Zanglijster, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Fitis, Staartmees en Kneu (11 soorten, 82 territoria).
Vogels van opgaand bos en bosranden: Houtduif, Halsbandparkiet, Grote Bonte Specht, Tjiftjaf,
Pimpelmees, Koolmees, Zwarte Kraai, Vink en Putter (9 soorten, 22 territoria).
Vogels van erven en bebouwing: Witte Kwikstaart, Ringmus, Spreeuw en Kauw (4 Soorten, 5 territoria).
Van de 42 in 2011 vastgestelde broedvogels komen er vier voor op de ‘Rode Lijst’ van Nederlandse
Broedvogels (Van Beusekom et al., 2005). Het betreft Grutto (gevoelig), Tureluur (gevoelig), Ringmus (gevoelig) en Kneu (gevoelig).
Niet-broedvogels Van enkele soorten voldeden de verzamelde waarnemingen niet aan de criteria voor het vaststellen van een geldig territorium. Het betreft Wintertaling (enkele paren in maart
en begin april), Roodborst (zingende vogels in maart en april), Snor (zingende vogel op 29 april),
Braamsluiper (zingende vogel op 29 april), Ekster (paren in maart en begin april) en Groenling
(zingende vogels in maart en begin april).
Vergelijking met oude gegevens In het verleden zijn in de Diemerpolder meerdere malen
broedvogels geïnventariseerd; in 1988, 1998 en 2007 in het kader van de PNI (Provinciale Natuurinventarisatie) en in 1975 ten behoeve van de uitgave “Randstad en Broedvogels”.
De PNI-methode is redelijk vergelijkbaar met de BMP-methode. Wel ging het bij de PNI om maar
vier inventarisatiebezoeken. Daarnaast zijn een aantal algemene soorten tijdens de PNI niet geteld.
Ook de methode van inventariseren in 1975 week af van de in 2011 gevolgde methode. Hierdoor
zijn de resultaten van de inventarisaties niet altijd even goed vergelijkbaar. Ondanks deze kanttekening biedt een vergelijking met oude gegevens inzicht in de ontwikkeling die de broedvogelbevolking van de Diemerpolder de afgelopen decennia heeft doorgemaakt.
De gegevens van eerdere inventarisaties staan ook in Tabel 2. Voor het jaar 1975 zijn de voor
“Randstad en Broedvogels” opgegeven aantallen voor telgebied Diemerpolder (destijds 400 ha)
herberekend voor het in 2011 geïnventariseerde oppervlak.
Bij een vergelijking van de resultaten van broedvogelinventarisaties uit verschillende jaren is het
goed om te beseffen dat veranderingen in het aantal vastgestelde territoria te maken kunnen hebben met jaarinvloeden (zoals het weer en de voedselsituatie), landschappelijke veranderingen en
de landelijke trend. Daarnaast kunnen waarnemersinvloeden optreden wanneer door verschillende
mensen is geïnventariseerd.
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Tabel 2. Aantal territoria van broedvogels (* = Rode Lijstsoort, ng = niet geteld)
2011

Fuut

2007

1998

1988

ng

1

1

Gekraagde Roodstaart

2

1

Knobbelzwaan

1

Grauwe Gans

17

7

Nijlgans

1

1

Krakeend

18

16

4

Wilde Eend

39

ng

ng

ng

Soepeend

4

ng

ng

ng

Zomertaling*

1

Slobeend*

2

Kuifeend

19

6

1975

1

11

jaar

2011

2007

1998

Merel

13

ng

ng

Zanglijster

3

ng

Sprinkhaanzanger

1

Rietzanger

20

34

Spotvogel*

4

ng

5
2

4
2

2

1

13

3

2

1

1

2

1

Grasmus

9

2

1

4

1

Tuinfluiter

8

ng

1

1

Zwartkop

6

Tjiftjaf

10

ng

1

23

ng

ng

Torenvalk

1975

1

Bosrietzanger
Kleine Karekiet

1988

1

De meest opvallende ontwikkelingen worden hieronder per soortgroep besproken.

Fazant

2

Waterhoen

5

ng

ng

ng

4

Fitis

Meerkoet

18

ng

ng

ng

2

Grauwe Vliegenvanger*

Scholekster

4

5

6

5

2

Staartmees

1

ng

Kievit

5

5

36

11

6

Pimpelmees

1

ng

ng

ng

Grutto*

3

5

28

10

5

Koolmees

2

ng

ng

ng

2

Tureluur*

4

5

11

4

2

Ekster

ng

ng

ng

1

Holenduif

ng

Houtduif

1

Halsbandparkiet

1

Koekoek*

ng

1
ng

ng

1

1

ng

1
1

Kauw

1

ng

ng

ng

Zwarte Kraai

4

ng

ng

ng

1

Spreeuw

2

ng

ng

ng

13

ng

ng

ng

20

Huismus*

IJsvogel

1

Ringmus*

1

ng

ng

ng

Grote Bonte Specht

1

Vink

1

ng

ng

ng

1

ng

ng

ng

1

1

Veldleeuwerik*

1

Groenling

Graspieper*

1

Putter

1

2

1

Kneu*

1

1

Rietgors

10

2

1

aantal territoria

316

84

103

39

95

aantal soorten

1

20

16

9

32

Witte Kwikstaart

1

ng

Winterkoning

13

ng

ng

ng

Heggenmus

3

ng

ng

ng

Nachtegaal*

1

Blauwborst

3

28

2
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Doordat de begroeiing veel meer gevarieerd is dan in het verleden ligt zowel het aantal soorten
als het aantal territoria in 2011 op een hoger niveau. Dit lijkt duidelijker uit de tabel naar voren te
komen dan in werkelijkheid het geval is omdat bij de PNI een aantal algemene soorten niet geteld
zijn. De cijfers uit 1975 zijn geëxtrapoleerde gegevens maar geven aan dat in de toen veel ‘legere’
Diemerpolder minder vogels tot broeden kwamen dan tegenwoordig. Het is waarschijnlijk dat tussen 1975 en 2011 zowel het aantal territoria als het aantal soorten langzaam is opgelopen.
In het totaal zijn in het gebied 59 soorten broedvogels vastgesteld. Van zes soorten zijn met zekerheid alleen in 2011 territoria vastgesteld (Fazant, Halsbandparkiet, IJsvogel, Grote Bonte Specht,
Sprinkhaanzanger en Zwartkop). Vier soorten zijn met zekerheid alleen in 1975 vastgesteld (Torenvalk, Veldleeuwerik, Graspieper en Grauwe Vliegenvanger). Drie hiervan zijn Rode Lijstsoorten.
Soorten die alleen tijdens de PNI zijn vastgesteld zijn Zomertaling (2007), Holenduif (1988), Koekoek (2007), Nachtegaal (2007) en Gekraagde Roodstaart (1988); ook drie Rode Lijstsoorten.

Watervogels Een aantal soorten uit deze groep hebben zich recent in het gebied gevestigd en
zijn daarna flink toegenomen zoals Grauwe Gans en Krakeend. Ook algemene soorten als Wilde
Eend en Meerkoet lijken talrijker dan in 1975. Deze soorten zullen onder meer geprofiteerd hebben van de aanleg van moeras. Daarnaast lijkt de Kuifeend sterk toegenomen, maar dit kan deels
komen door het wel of niet meetellen van vogels die zich langs de oevers van de Tweede Diem
ophouden.

foto: WILL SCHEP, landje van geijsel, 23-04-2012

jaar

1
1

De Zomertaling, een Rode Lijstsoort, is in 2011 niet meer vastgesteld
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Tegenover deze positieve ontwikkelingen staat dat de Rode Lijstsoorten Zomertaling en Slobeend in
2011 niet meer in de Diemerpolder konden worden vastgesteld.
Moerasvogels Het aantal territoria van moerasvogels is recent sterk toegenomen. Van de vijf soorten rietzangvogels , werden in 1998 slechts vier territoria vastgesteld, in 2007 21 en in 2011 zelfs
68. Blauwborst en Sprinkhaanzanger zijn (relatief) nieuw in het gebied. Rietzanger, Kleine Karekiet
en Rietgors namen sterk toe. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de ontwikkeling van rietkragen
langs de aangelegde moerasstroken. Mogelijk heeft een deel van de toename te maken met de
grotere onderzoeksintensiteit in 2011.
Weidevogels Na 1975 zijn weidevogels sterk toegenomen in het gebied. Het aantal territoria van de
vier steltlopersoorten Kievit, Scholekster, Grutto en Tureluur liep op van 15 in 1975 tot 30 in 1988, het
maximum 81 in 1998 om daarna weer snel te dalen tot 20 in 2007 en verder tot 16 in 2011.
Hiermee is het aantal weer vrijwel gelijk aan dat van 1975. Deze ontwikkeling heeft natuurlijk alles te maken met het bebouwen van de Diemerpolder. Hierdoor werden weidevogels verdreven om
zich te concentreren in de resterende open delen van de polder. De extreem hoge dichtheden in
met name 1998 zijn wellicht mede het gevolg van extensivering van het beheer van de percelen en
nattere omstandigheden. Momenteel worden de percelen waar weidevogels hun territoria bezetten
in de loop van het voorjaar vrij intensief beweid met schapen. Er werden in 2011 nauwelijks jongen
gezien. De reproductie lijkt dus laag. Aangezien weidevogels oud kunnen worden en plaatstrouw
zijn zal de stand de komende jaren waarschijnlijk langzaam verder afnemen. Omdat in de omgeving
van het gebied nog maar weinig weidevogels broeden zal de populatie in de Diemerpolder van
daaruit niet versterkt worden.
De weidezangvogels Veldleeuwerik en Graspieper zijn alleen in 1975 vastgesteld. Deze toen nog algemene soorten zijn sindsdien uit grote delen van het veenweidegebied rond Amsterdam verdwenen.

Vogels van struwelen en jong bos De meeste soorten uit deze groep werden bij de PNI niet
geteld. Door de herinrichting van het gebied is er veel meer geschikt biotoop aanwezig dan in het
verleden, toen vertegenwoordigers uit deze groep alleen tot broeden kwamen in boerderijtuinen.
Dat verklaart het voorkomen van Merel en Zanglijster in 1975. Net als de Grasmus zijn de meeste
soorten uit deze groep recent sterk toegenomen.
Vogels van opgaand bos en bosranden Door het ouder worden van de aangeplante bosjes
begint de Diemerpolder ook geschikt te worden voor bosvogels. Deze ontwikkeling wordt geïllustreerd door de opkomst van de Tjiftjaf in het gebied, van één territorium in 1998 tot tien in 2011.
In 2007 is deze soort niet geteld. Het aantal territoria van soorten uit deze groep nam toe van zes
in 1975 (boerderijtuinen) tot 22 in 2011.
Vogels van erven en bebouwing In het in 2011 geïnventariseerde gebied staat alleen een huis
langs het Amsterdam-Rijnkanaal, vlak bij de Tweede Diem. Hier zijn enkele territoria van vertegenwoordigers uit deze groep vastgesteld. De gegevens uit 1975 geven aan dat Huismus en Spreeuw
toen redelijk algemeen waren als broedvogel rond bebouwing in het open polderland.
Conclusie De broedvogelbevolking van het in 2011 geïnventariseerde deel van de Diemerpolder
is de afgelopen decennia onderhevig geweest aan grote veranderingen. Negen Rode Lijstsoorten
verdwenen uit het gebied, waarvan er in 2007 nog vijf voorkwamen in het gebied. Het gaat om
Zomertaling (kwetsbaar), Slobeend (kwetsbaar), Koekoek (kwetsbaar), Veldleeuwerik (gevoelig),
Graspieper (gevoelig), Nachtegaal (kwetsbaar), Spotvogel (gevoelig), Grauwe Vliegenvanger (gevoelig) en Huismus (gevoelig).
De weidevogelstand nam er na de ontwikkeling van Diemen-Noord sterk toe door biotoopverlies
elders. Nu neemt het aantal weidevogels langzaam af en zal naar verwachting verder afnemen.
Mogelijk zullen weidevogels in de nabije toekomst zelfs uit het gebied verdwijnen.
Watervogels, moerasvogels en bos- en struweelvogels namen toe door de aanleg van moeras en de
aanplant van bossen en struwelen.
Dankwoord Guus van Duin stelde ruwe gegevens van telgebied Diemerpolder uit 1975 beschikbaar die ten grondslag hebben gelegen aan de publicatie “Randstad en Broedvogels”.
Dank gaat ook uit naar de Provincie Noord-Holland voor het beschikbaar stellen van de gegevens
van de PNI.
Literatuur Beusekom, R. van, Huigen P., Hustings F., de Pater, K. & Thissen J. (red.), 2005. Rode
Lijst van Nederlandse broedvogels. Tirion uitgevers B.V., Baarn.
Dijk A.J. van & A. Boele, 2011. Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek. SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Nijmegen.
Sierdsema, Henk, 1995. Broedvogels en beheer. Het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer
van bos- en natuurterreinen. SOVON-onderzoeksrapport 1995/04. Staatsbosbeheerrapport 1995-1.
Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland, 1981. Randstad en Broedvogels, Tilburg.

30

De Gierzwaluw JAARGANG 50   NR 1   JUNI 2012

De Gierzwaluw JAARGANG 50 NR 1 JUNI 2012

31

Auke Jansen

FOTO: ricardo van dijk

D

Kleine Burgemeester, Poppendammergauw, 4 maart 2012

e vorstinval van begin februari bracht veel Nonnetjes en
Grote Zaagbekken in de stad. Ook Houtsnippen werden op
uiteenlopende plekken gezien. Tegelijkertijd trokken veel
ganzen juist weg vanwege de besneeuwde weilanden.
In de eerste week van maart trokken Kraanvogels over onze regio.
In Waterland werd een Kleine Burgemeester gemeld. Bijzonder was
dat dit het eerste adulte exemplaar in de regio betrof.
Een Siberische Tjiftjaf werd gehoord en gezien in het Diemerpark.
Het bleef bij één waarneming.
Zorg dat je waarnemingen van het 2e kwartaal vóór 1 juli zijn
ingevoerd op waarneming.nl.
Correctie van de redactie: De foto van een Klapekster in de vorige
Gierzwaluw (pagina 41) is gemaakt door Rutger Rotscheid.

Roodkeelduiker 6-1 Het IJ - Javaeiland 1 ex. “langszwemmend richting west” (HM).
Parelduiker 6-1 IJmeer - Muiden 1 ex. ZW “dijvlek viel door het goede zicht gelukkig goed op”
(HvO).
Dodaars 10-2 Sloterplas 20 ex. (JvB). 12-2 Gaasperplas 23 ex. (PP).
Kuifduiker 1-1 t/m 27-1 Vijfhoek max. 2 ex. (velen). 15-1 Waterlandse kust 1 ex. (EdB, RivD).
17-1 Amstelveense Poel 1 ex. (RN).
Geoorde Fuut 4-1 Vijfhoek 1 ex. (FD, HvO). 8-1 t/m 4-3 Waterlandse kust max. 5 ex. (velen).
9-2 t/m 13-2 Sloterplas 1 ex. (velen). 18-2 Buiten-IJ 2 ex. (MW).
Roerdomp 16-1 t/m 17-2 Middelpolder 1 ex. (TvL, CN, EdB, JvdB). 17-1, 23-1 Lutkemeerpolder
1 ex. (EV, JvB). 6-2 Flevopark 1 ex. “in de top van een boom” (TV, FR). 7-2 t/m 11-2 Gaasperplas 1 ex. (EV, WS). 8-2 Brettenzone 1 ex. over (RR). 13-2 Oranjesluizen 1 ex. (WvdW). 16-2
Knooppunt Holendrecht 1 ex. (Rob van der Zwet). 16-2 Amstelveen - Thijssepark 1 ex. (EB).
19-2, 27-2 Botshol 1 ex. (ED, AdJ, JvdW). 5-3 Kinselbaai 1 ex. (RR). 16-3 Gaasperzoom 1 ex. op
(Judith Stoker). 22-3 omg. Watergang 1 m. roepend (ND).
Grote Zilverreiger 194 meldingen uit de regio. 27-2 Botshol 36 ex., slaapplaatstelling (JvdW).
Blauwe Reiger 2-2 Middelpolder 18 ex. ZW “in één groep” (AJ).
Ooievaar Nestelend in: Amstelpark, Frankendael, Vondelpark, De Vrije Geer en Betondorp
(nieuwe locatie op de toren van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen).
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Kleine Zwaan 1-1 Polder de Rondehoep 2 ex. (fam. van der Meer). 1-1 Kinselmeer 2 ex. Z
(EdB, RivD). 1-1 Waterland - Rietbroek 5 ex. (MH). 1-1 t/m 18-2 Bloemendalerpolder/ Gemeenschapspolder max. 20 ex. (MD, EdB, FvG, RivD). 4-1 t/m 21-2 Bovenkerkerpolder max.
60 ex. (velen). 8-1 Waterlandse kust 1 ex. (MSc). 8-1 t/m 13-1 Aetsveldsche Polder max. 2 ex.
(HvO, ED, NvdW). 9-1 Marken 1 ex. (FvG). 16-1 Schiphol 2 ex. ZW (PM). 16-1 Amstelveen 20
ex. (MK). 4-2 Vijfhoek 28 ex. foer. (Jos Boot, BvD). 5-2 Sloterplas 2 ex. (PM). 18-2 Marken 12
ex. N (Johan Engels). 23-2 Uithoorn 70 ex. NO (AJ).
Wilde Zwaan 8-1 Buiten-IJ 1 ex. ZO (TV). 8-1 t/m 2-3 Aetsveldsche Polder max. 10 ex. (JB,
EdB, ED, NvdW, EV). 23-1 Polder de Rondehoep 1 ex. foer. (JvdB), 23-2 30 ex. NO (Rafaël Oskamp). 28-1 Bovenkerkerpolder 11 ex. over (FS). 4-2 Artis 4 ex. ZW (WvdW). 7-2 Gaasperplas
24 ex. (BeJ, EV). 18-2 Bloemendalerpolder 4 ex. (EdB). 18-2 Gemeenschapspolder 4 ex. (EdB,
RivD). 20-2 De Derde Diem 8 ex. over (ED). 24-2 Vijfhoek 2 ex. NO (PT). 9-3, 15-3 Halfweg - De
Kluut 2 ex. (JvB). 21-3 Waterland - Liergouw 1 ex. (RN). 23-3 Uithoorn 1 ex. NO (CKn).
Toendrarietgans 1-1 Waterland - Rietbroek 1 ex. (MH). 1-1 t/m 16-2 Schiphol max. 80 ex.
(RR, PM, HdN, EdB, RivD). 8-1 Sloterpark 33 ex. NO (FvG). 17-3 Waterland 1 ex. (FV, WvdW).
Kleine Rietgans 1-1 Nieuwe Oosterbegraafplaats 15 ex. ZW (FvG). 1-1 Uitdammerdijk 1 ex.
(EdB, RivD). 23-1 Botshol 4 ex. foer. (JvdB). 14-2 Gemeenschapspolder 1 ex. (FvG). 14-2 Overdiemerpolder 6 ex. (FvG). 15-2 De Tweede Diem 1 ex. (Ton Lakeman). 17-2 Artis plm. 140 ex.
NW (WvdW). 18-2, 19-2 Polder de Rondehoep 2 ex. (FvG, ED).
Kolgans Grootste groepen: Polder de Rondehoep 2500 ex. Polder Nellestein 2000 ex. Bovenkerkerpolder 13.000 ex. Waterland 7653 ex.

FOTO: ricardo van dijk

Waarnemingen januari-maart 2012

Geoorde Futen, IJmeer, 15 januari 2012
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Dwerggans 26-2 Poppendammergouw 1 ex. foer. «in een groep Kolganzen» (JA). 25-3 Marken
1 ex. ad. (WvdW).
Brandgans Grootste groep: Waterland 16.018 ex. op 18-2 (FV, WvdW). Door sneeuwval begin
februari werden grote groepen wegtrekkend boven de stad gezien: 4-2 Flevopark 7000 ex. ZW
(tussen 10:00 en 12:00, MM).
Rotgans 7-1 IJmeer - Muiden 20 ex. over. W (ED). 9-1 Waterland - Barnegat 1 ex. (FvG). 17-2
Landje van Geijsel 2 ex. NO (Aad van Paassen, FV). 11-3 Marken 1 ex. (ED).
Roodhalsgans 8-1 Aetsveldsche Polder 1 ex. (JB). 14-1, 15-1 en 23 -3 omg. Ransdorp 1 ex.
(velen).
Sneeuwgans 18-2, 17-3 Waterland 1 ex. (FV, WvdW).
Smient Ouderkerkerplas max. 30.000 ex.
Pijlstaart 1-1 t/m 6-3 Kinselbaai max. 6 ex. (EdB, RivD, FvG, PP). 2-1 Botshol 1 ex. (Jeroen
Riemens). 6-1 IJmeer - Muiden 3 ex. ZW (HvO, FD). 4-2 Nieuwe Diep 1 v. (FvG). 4-2, 10-2
Gaasperplas resp. 1 en 2 ex. (EV, EdB). 18-2 t/m 23-3 Landje van Geijsel max. 4 ex. (velen). 4-3
Polder IJdoorn 1 m. (ED). 9-3 Osdorper Binnenpolder 1 v. (JvB). 15-3, 16-3 Vijfhoek 1 m. (EW,
VH). 19-3 Nieuwe Meer 1 m. (JvB).
Zomertaling 16-3 Vijfhoek 2 ex. (VH). 18-3 t/m 29-3 Landje van Geijsel max. 3 ex. (velen).
19-3 De Belmermeer 1 m. (Hans van Groen). 24-3, 25-3 Volgermeerpolder 2 ex. (MHu). 24-3
t/m 28-3 Lutkemeerpolder 1 m. (velen). 27-3 Bovenkerkerpolder 1 m. (PB). 28-3 Barnegat 3 ex.
(PM).
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Dwerggans, Poppendammergouw, 26 februari 2012

Krooneend 2-1 t/m 28-3 Botshol max. 8 ex. (velen). 16-1 t/m 25-3 IJburg max. 2 ex. (Mihaly
Schroth, Emile Daniel de Leeuw, BvD). 24-1 t/m 18-3 De Tweede Diem max. 7 ex. (velen). 4-3
De Hoge Dijk 1 p. (WS). 4-3 t/m 31-3 Vijfhoek max. 10 ex. (EdB, FvG, PvdW, VH, Marcel Laan).
5-3, 30-3 Waterlandse kust resp. 4 en 2 ex. (MSc, JFY). 12-3 Het IJ thv Verbindingsdam 2 m.
(HM). 16-3 Weesp Buitenveer 1 m. (MV). 17-3 Landje van Geijsel 1 m. (WS). 21-3 Zeeburg 3
ex. (JLK).
Tafeleend 15-1 Vijfhoek 900 ex. (RB).
Witoogeend 16-1 Botshol 1 m. (Marianne Wustenhoff, Kees Janmaat).
Kuifeend 6-1 Ouderkerkerplas 1500 ex. (PRij). 10-2 Sloterplas 1250 ex. (JvB). 6-3 Gouwzee
1500 ex. (PT).
Hybride Kuifeend x Tafeleend 8-1 Vijfhoek 1 m. (HvO).
Topper 6-1 IJmeer - Muiden 5 ex. W (FD, HvO, EdB, RK). 8-1 t/m 25-1 Gouwzee max. 1100 ex.
(velen). 5-2 Het IJ 3 ex. (Hein van Delft). 10-2 Gaasperplas 1 m. (EdB). 17-2 Nieuwe Diep 1 m.
(FvG). 11-3 Vijfhoek 1 m. (EdB). 13-3, 19-3 Kinselbaai 1 m. (WS, ED).
Brilduiker 9-1 Gouwzee 230 ex. (FvG). 4-3 Marken 200 ex. (FV).
Nonnetje 1-1 t/m 1-2 Kinselmeer max. 48 ex. (velen). 1-1 t/m 29-2 Botshol max. 5 ex. (velen).
1-1 t/m 10-3 Waterland - diverse plaatsen max. 19 ex. (velen). 2-1 t/m 11-3 Gouwzee max.
90 ex. (velen). 8-1 IJmeer - Muiden 2 ex. (HvO). 8-1 t/m 1-2 Waterland - Oosterpoel max. 36
ex. (Harm Jan Kiewiet, ED, GvD). 16-1, 18-2 Ouderkerkerplas resp. 4 en 1 ex. (Bas Hooreman,
FvG). 24-1 t/m 11-3 Vijfhoek max. 14 ex. (velen). 31-1 Landje van Geijsel 1 v. (GvD). 1-2 t/m
18-2 Amstel max. 4 ex. (velen). 1-2 t/m 18-2 Watergraafsmeer max. 2 ex. (TV, MM, AJ, Tello
Neckheim). 2-2 t/m 22-2 Sloterplas max. 11 ex. (velen). 4-2 t/m 12-2 Gaasperplas max. 6 ex.
(velen). 4-2 t/m 17-2 Nieuwe Diep max. 6 ex. (velen). 5-2 Abcoude 2 v. (BJB). 5-2 Polder de
Rondehoep 7 ex. (BJB). 5-2 Nieuwe
Meer 1 v. (IS, ES). 5-2 t/m 12-2
Beatrixpark max. 3 ex. (AJR, RBos,
FW, TvL, HH). 5-2 t/m 16-2 Bovenkerkerpolder 1 v. (FS, AJ). 6-2 Zeeburg 2 p. (TV). 6-2, 7-2 AmsterdamRijnkanaal t.h.v. Weesp resp. 1 en 13
ex. (NvdW). 6-2, 8-2 AMC 1 v. (Marcel Meulenbroek, Philip Laan). 6-2,
10-2 Weesp 1 ex. (NvdW, EdB). 9-2
t/m 12-2 Amstelpark 1 v. (velen).
9-2 t/m 17-2 omg. Diemen max. 2
ex. (GV, EdB, FvG). 10-2 Sloterdijk 1
v. (RR). 12-2 Amsterdamse Golfclub
1 v. (Peter Busink). 12-2 t/m 16-2
Buiten IJ max .5 ex. (ZH). 17-2 WaNonnetjes, Amstel nabij Cindu, 12 februari 2012
ver 1 m. (JvdB).
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Diem 1 ex. roepend
(FvG). 24-1, 27-1
Science Park 1 ex. (TV,
FR). 5-2 t/m 14-2 Westerpark max. 2 ex. (Bart
Kooij, P. Koeleman). 7-2
Noord 1 ex. (Paul Hanou).
7-2 t/m 10-2 Gaasperpark max. 3 ex. (BeJ, WS,
EdB). 11-2 Beatrixpark 1
ex. foer. (FW). 11-2 Kalfjeslaan 1 ex. (PRij). 14-2
Kraanvogels, Vijfhoek, 29 februari 2012
Zuidoost 1 ex. (Jacob
Sijtsma). 22-2, 23-2 Middelpolder 1 ex. (TvL). 11-3 t/m 28-3 Diemerpark 1 ex. roepend (RS, RB,
GvD). 15-3 Brettenzone 1 ex. roepend (JvB). 22-3 Gemeenschapspolder 1 ex. roepend (JB).
Meerkoet 2-1 IJmeer - Vijfhoek 12000 ex. (GvD).
Kraanvogel 29-2 Vijfhoek 29 ex. Z (WvdS). 1-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 21 ex. N
(WvdS). 1-3, 6-3 Watergraafsmeer resp. 19 en 12 ex. over. (WvdW, FS). 3-3 Kinselbaai 10 ex. Z
(Roeland Bom, GvD). 5-3 Amstelpark 41 ex. NO (Patrick Bergkamp). 5-3, 14-3 Schiphol resp.
22 en 27 ex. NO (PM, Erik Busser). 6-3 De Baarsjes 1 ex. W (MaH). 6-3 M.L. Kingpark 2 ex. NO
(Martin Camphuijsen). 6-3 Zuidoost 5 ex. over (Martijn de Vries). 6-3 Ouderkerk aan de Amstel
9 ex. NO (Alwin Borhem). 6-3, 7-3 Polder de Rondehoep 5 ex. (MK).
Kluut 15-3 Vijfhoek 8 ex. zwemmend (EdB). 16-3 Landje van Geijsel 6 ex. (Wouter Kortleve).
12-3 t/m 26-3 Kinseldam max. 49 ex. (WvdW, Ivan Appel, ED, MSc, FvG). 19-3 t/m 31-3 Osdorper Binnenpolder max. 14 ex. (velen). 20-3 t/m 25-3 Polder IJdoorn max. 55 ex. (FS, Johan
Jordaans, MSc). 24-3 t/m 28-3 Volgermeerpolder max. 4 ex. (MHu).
Kleine Plevier 21-3 t/m 31-3 Osdorper Binnenpolder max. 8 ex. (JvB, WP, PT, JvdB). 23-3 t/m
31-3 Landje van Geijsel max. 3 ex. (velen). 24-3 Bovenkerkerpolder 1 ex. (Frans Parmentier).
28-3 Middelpolder 2 ex. (FDu). 31-3 Lutkemeerpolder 1 ex. (EV). 29-3 De Eerste Diem 1 ex. (PP).
Bontbekplevier 2-3 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 5 ex. (velen). 29-2 t/m 19-3 Kinseldam
max. 10 ex. (WvdW, PP, ED). 4-3 Bloemendalergouw 3 ex. Z (PLo, PR). 4-3 Poppendammergouw 1 ex. ZW (PLo, PR). 24-3 t/m 28-3 max. 4 ex. (MHu). 26-3 Osdorper Binnenpolder 1 ex.
(WP).
Goudplevier 1-1 t/m 19-2 Waterland - diverse plaatsen max. 220 ex. (velen). 8-1, 19-3 IJmeer
- Muiden resp. 18 en 2 ex. over (HvO, NvdW). 9-1 t/m 13-3 Bovenkerkerpolder max. 30 ex.
over (AJ). 14-1 Polder de Rondehoep 1200 ex. (FvG). 18-1, 17-3 Schiphol resp. 2 en 3 ex. over
(RR, PM). 24-2 t/m 23-3 Landje van Geijsel max. 21 ex. (velen). 5-3 Uithoorn 45 ex. N (AJ). 5-3
Marken 2 ex. (ED). 15-3 Lutkemeerpolder 4 ex. (JvB). 15-3 Vijfhoek 32 ex. NO (GvD, EW).
Kievit 14-1 Polder de Rondehoep 6000 ex. (FvG).
Kanoet 8-1 IJmeer - Muiden 1 ex. ZW “mee met Bonte Strandlopers” (HvO). 29-2 Landje van
Geijsel 1 ex. (Hans van Bostelen).
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Middelste Zaagbek 6-1 t/m 13-3 IJmeer - Muiden max. 7 ex. over (EdB, HvO, FvG). 7-1 t/m
22-2 Vijfhoek max. 4 ex. (ED, MWe, GvD). 18-2 Buiten IJ 1 v. (MW).
Grote Zaagbek 1-1 Diemerpark 2 v. (FvG). 1-1 t/m 24-1 IJmeer - Muiden 1 ex. (FvG, EdB, RK).
1-1 t/m 16-3 Vijfhoek max. 9 ex. (WS). 2-1 t/m 1-2 Waterland - diverse plaatsen max. 2 ex.
(velen). 14-1 t/m 17-3 Schiphol max. 2 m. (Who Ernst). 21-1, 24-2 Slotervaart resp. 2 en 1 ex.
(Thomas Dorlo, JJ). 5-2 Nieuwe Meer 1 m. (ES, IS). 5-2 t/m 16-2 Sloterplas max. 34 ex. (velen).
5-2 t/m 16-2 omg. Het IJ max. 30 ex. (velen). 6-2 t/m 11-2 Weesp max. 5 ex. (NvdW, EdB). 6-2
t/m 13-2 Nieuwe Diep max. 5 ex. (FR, RVo, KB, FvG). 6-2 t/m 16-2 Amsterdam - Noord max.
6 ex. (RR, SK, Jacob Garvelink, HvA, NvdG). 6-2 t/m 17-2 Amstel max. 11 ex. (velen). 6-2 t/m
24-2 omg. Diemen max. 5 ex. (GV, FvG, EdB). 7-2 Nieuwe Oosterbegraafplaats 11 ex. ZW (ZH).
7-2 t/m 13-2 Amsterdam-Rijnkanaal max. 13 ex. (NvdW, EdB, Martijn & Annette). 7-2 t/m
18-2 Gaasperplas max. 7 ex. (BeJ, EV, PP). 8-2 Brettenzone 11 m. O (JvB). 8-2 Groote IJpolder
/ Geuzenbos 7 ex. foer. (Arjen Boerman). 8-2 Zeeburg 6 ex. over (FV). 9-2 Flevopark 1 m. W
(MM). 9-2 t/m 12-2 Amstelpark max. 4 m. (velen). 10-2 Westerpark 1 v. (Han Jacobs). 11-2
Beatrixpark 2 m. (FW, HH). 12-2 Centrum 1 m. (RR, EVe). 16-2 Ouderkerkerplas 1 m. (EdB).
16-2 Amstelveen 1 ex. N (AL).
Rode Wouw 7-3 Watergraafsmeer 2 ex. laag NO (FS). 8-3 Polder de Rondehoep 1 ex. N (ED).
16-3 Watergraafsmeer 1 ex. W “samen met Ooievaar” (WvdW).
Zeearend 8-2 De Tweede Diem 1 ex. jagend (GV).
Bruine Kiekendief 2-1 Waterland - Bloemendalergouw 1 v. jagend (WS). 17-1, 21-2 Schiphol
1 v. (WS, PM).
Blauwe Kiekendief 1-1 t/m 27-3 Schiphol max. 4 ex. (velen). 4-1 Botshol 1 v. (Tim Drost). 5-1
t/m 27-3 Waterland - diverse plaatsen 1 ex. (velen). 10-1 Bovenkerkerpolder 1 v. over (PB).
16-2 t/m 24-3 Schinkelbos max. 2 ex. (EdB, CK, JvdW, EH). 20-3 Amsterdamse Bos 2 ex. W
(RBos). 19-3 Knooppunt Badhoevedorp 1 m. (MaH).
Ruigpootbuizerd 1-1 t/m 26-3 Schiphol max. 2 ex. “adult vrouwtje en een onvolwassen vogel” (velen). 4-2 Polder de Rondehoep 1 ex. Z (Joost Zuidberg). 25-2 Ilperveld 1 ex. over (Sjoerd
van Wierst, Steven van Leeuwen).
Smelleken 14-1 t/m 31-3 Schiphol 1 v. (velen). 4-2 Osdorper Binnenpolder 1 ex. jagend (TK).
7-2 Ouderkerk 1 v. jagend (DG). 19-2 Rembrandtpark 1 ex. over (ANH). 2-3, 6-3 omg. Ransdorp 1 ex. (EdB, PT). 7-3 Aalsmeer 1 ex. jagend (Silvan Laan). 25-3 Waterland - De Belmermeer
1 v. (ED).
Slechtvalk Amerikahaven: eerste ei gelegd op 14-3. Op 25-3 was op de webcam te zien hoe
vlieggat tijdelijk werd afgesloten. Dit veroorzaakte grote onrust, het broeden is gelukkig hervat
(PM). Hemweg: gehele periode territoriaal paar aanwezig (PM). Zeeburgereiland: territoriaal
paar aanwezig tot 11 maart (ZH).
Patrijs 7-1 t/m 27-3 Schiphol max. 8 ex. (velen).
Waterral 1-1 t/m 25-3 Vijfhoek max. 2 ex. roepend (velen). 8-1 t/m 6-3 Lutkemeerpolder 1 ex.
(JvB). 8-1 t/m 17-3 Frankendael max. 2 ex. (velen). 9-1 Osdorper Binnenpolder 2 ex. (JvB). 10-1
t/m 1-3 De Aker 1 ex. (JvB, RR). 14-1 Gaasperzoom 1 ex. (PP). 15-1 Geuzenbos 1 ex. roepend
(ANH). 16-1 t/m 2-3 Waterland - diverse plaatsen max. 2 ex. (CN, JA, EdB). 17-1 De Eerste

37

38

De Gierzwaluw JAARGANG 50   NR 1   JUNI 2012

FOTO: ronald van dijk
FOTO: theo van lent

Bonte Strandloper 6-1, 8-1 IJmeer - Muiden resp. 1 en 22 ex. over (FD, HvO, EdB). 8-1 t/m
25-3 Waterland - diverse plaatsen max. 22 ex. (velen). 16-2 Ouderkerkerplas 1 ex. over (EdB).
16-2 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 30 ex. (velen). 5-3 Marken 3 ex. (ED). 16-3 Bovenkerkerpolder 1 ex. op (AJ). 31-3 Osdorper Binnenpolder 3 ex. (PT).
Kemphaan 8-1 t/m 25-3 Waterland - diverse plaatsen max. 10 ex. (velen). 12-3 Middelpolder
7 ex. foer. (RJ). 16-2 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 40 ex. (velen). 23-3 Vijfhoek 3 m. NO
(GvD). 30-3 Bovenkerkerpolder 1 ex. op (AJ).
Bokje 2-2 Kalfjeslaan 1 ex. op (AG). 5-2 Science Park 1 ex. (ED).
Houtsnip 94 meldingen uit de regio, met name tijdens de koude-inval in de eerste helft van
februari. Hieronder 5
dode ex.
Grutto Landje van
Geijsel max. 2500 ex.
op 10-3 en 11-3, waarvan enkele honderden
IJslandse Grutto’s.
Zwarte Ruiter 6-3 t/m
31-3 Landje van Geijsel
1 ex. (velen).
Witgat 14-1, 23-3
Diemerbos 1 ex. (Marco
Eerkes, FvG). 24-1, 24-3
Landje van Geijsel resp.
2 en 1 ex. (Pim Julsing,
GvD). 5-3 Marken 1 ex.
Koperwiek, Amstel nabij Nes, 5 februari 2012
over (ED). 9-3 Schinkelbos 1 ex. roepend
(EdB). 11-3 t/m 17-3
Knooppunt Holendrecht
max. 2 ex. (WS, DG).
26-3 Schiphol 1 ex.
(WP). 26-3 Brettenzone
2 ex. (PT). 26-3 Osdorper Binnenpolder 5 ex.
(JvB).
Oeverloper 9-3 Kinseldam 1 ex. (SW).
Grote Jager 6-1 IJmeer
- Pampus 1 ex. op grote
afstand langs (HvO,
EdB, FD).
Houtsnip, Amstelpark, 11 februari 2012

Zwartkopmeeuw 3-3 t/m 28-3 Kinseldam max. 60 ex. (velen).
Dwergmeeuw 6-1- IJmeer - Muiden 26 ex. ad. ZW “in kleine groepjes en solitair” (HvO, EdB,
RK, HvO, FD). 7-1 Buiten IJ 2 ex. ad.. (EdB, RivD).
Kokmeeuw 6-2 Het IJ 4300 ex., slaapplaats (Greet Boomhouwer). 10-2 Sloterplas 2500 ex. (JvB).
Russische Stormmeeuw 14-2 Rembrandtpark 1 vr. ad. winterkleed; dood exemplaar, vondst
van Moon Rijven. Met gestrekte vleugels opgenomen in collectie Rijven. Preparateur Marcel
Lindeman sprak van een moddervet wijfje. “Het geslacht maakt de determinatie als Larus
canus heinei af, aangezien een aantal maten in de overlap zat tussen (de bij meeuwen aanzienlijk grotere) mannetjes en (de kleinere) wijfjes. Het is dus een fors wijf” (med. GvD).
Geelpootmeeuw 6-1 Vijfhoek 1 ex. ad. (EdB), 25-3 1 ex. 2kj roepend over (PvdW). 7-1, 25-3 Kinseldam 1 ex. (EdB, RivD, ED). 13-1 Ouderkerkerplas 2 ex. ad. (EdB). 25-2 Zeeburg 1 ex. 2kj (SLa).
3-3, 4-3 IJburg 1 ex. 4kj (Maarten van Kleinwee, Jan Zorgdrager). 24-3 Westerpark 1 ex. 2kj (VH).
Pontische Meeuw 4-1 t/m 15-2 Slotervaart 1 ex. (PT, WvdW). 6-1, 27-1 Muiden - Pieren resp.1
en 2 ex. (FD, HvO, EdB). 19-1 Het IJ 1 ex. ad. (HM). 29-1 Gaasperplas 1 ex. 2kj (WvdW). 4-2 Amstel thv Amstelveen 1 ex. ad. (RvD). 7-2 Nieuwe Vaart 1 ex. 2kj (WvdW). 7-2 Rivierenbuurt 1 ex.
(AvS). 10-2, 31-3 omg. Westerpark 1 ex 3kj (WvdW). 15-2 Albardagracht 1 ex. 2kj (WvdW) 17-2
Amstel t.h.v. Stadhouderskade 1 ex. 3kj (PLo). 8-3 Landje van Geijsel 1 ex. 2kj (SW). 10-3,19-3
Kinseldam 1 ex. (WvdW, ED). 25-3 Zeeburgereiland 1 m. 2kj, in Polen geringd (ZH).
Kleine Burgemeester 29-2 t/m 5-3 Waterland – Poppendammergouw e.o. 1 ex. ad., “ontdekt
tussen brandganzen door WvdW (velen).
Drieteenmeeuw 6-1- IJmeer - Muiden 1 ex. juv. ZW en 1 ex. ad. ”langdurig rondom een vissersboot (FD, HvO, EdB, RK, RivD).
Visdief 22-3 IJburg 1 ex. foer. (Lammert van der Veen). 22-3 Abcoude 1 ex. over (JBe).
Holenduif 2-1 Schiphol 200 ex. (PM).
Halsbandparkiet 14-1 Slaapplaats-simultaantelling leverde een record op: Buiksloterweg
2726 ex. (Tim van Nus, Ruud Vlek). Zuid-Oost 515 ex. (Jan Brandenbarg). Amstelkade 415 ex.
(FvG). Aalsmeer 160 ex. (JvdW). Purmerend 96 ex. (Kerstin Monanto). Slotervaart 1825 ex. (JvB,
PT, Teun van Dijk, Lothar Valentijn).
Kerkuil 9-1 Gouwzee 1 ex. verkeersslachtoffer, “ als nestjong geringd in Ilpendam, juni 2011”
(FvG). 13-2 Watergraafsmeer 1 ex. roepend, “geluid opgenomen om 07.10 uur, in mijn tuin via
de permanente opstelling” (GvD). 21-2 Schiphol 1 ex. over. (Marcel Hoogendoorn).
Steenuil 24-1 Varkensland 1 ex. (RVo). 6-2 Bovenkerkerpolder 1 ex. roepend (WS).
Bosuil 2-1 Middelpolder 1 p. roepend (AG). 7-1, 10-1 Vliegenbos 1 ex. (M. Marzodko, RvK,
NvdG). 10-1 Vondelpark 1 ex. roepend (Theo de Nijs).1-2 Amstelveen 1 m. (PB). 4-2 omg.
Noorderpark 1 ex. roepend (PV). 12-2 Sloterplas 1 m. zingend, “midden op de dag vanuit
zwaar met klimop begroeide bomen” (PM). 25-2 Amsterdamse Bos 1 ex. roepend (RN). 13-3,
23-3 Aalsmeer 1 m. roepend (CK).
Ransuil 1-1 t/m 8-3 Bloemendalerpolder 1 ex. (MV, MaH). 6-1 Middelpolder 2 ex. (AG). 13-1
t/m 24-2 Gaasperplas max. 7 ex. slaapplaats (velen). 23-1 Waterland - De Munt 1 ex. over (JA).
26-1 Westerpark 1 ex. roepend (Jan Buijs). 26-1 t/m 4-2 Zeeburg 1 ex. (David Tempelman, TV).
31-1 t/m 2-3 Uithoorn max. 8 ex. slaapplaats (FS, Kjell Nilsen, Thijs Verhoef, Ruud van Middel-

De Gierzwaluw JAARGANG 50 NR 1 JUNI 2012

39

FOTO: Jan van blanken

Velduil, De Aker, 7 februari 2012

koop). 6-2 Science Park 1 v. vondst, “geplukt. Als jong geringd in Halfweg, 1997” (TV). 6-3 Jaap
Edenbaan 2 ex. jagend (JBe). 15-3 Groot-Duivendrechtsche Polder 1 ex. vondst (dood, FDu).
Velduil 2-1 t/m 29-1 Schiphol max. 6 ex. (velen). 8-1 Ilperveld 1 ex. (ND). 4-2 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (TK). 7-2 De Aker 1 ex. (JvB). 22-2 A10 Overamstel 1 ex. over (Berthil Bosch).
22-3 omg. Watergang 1 ex. foer. (ND).
IJsvogel 52 meldingen uit de regio.
Groene Specht 102 meldingen uit de regio.
Kleine Bonte Specht 12-3, 25-3 Vijfhoek 1 ex. (MSc, Esther Reitsma). 28-3 Amsterdamse Bos
1 m. roepend (HH, FW).
Boomleeuwerik 4-3 t/m 16-3 Vijfhoek 1 ex. (op 16-3 zingend, EdB, RivD, WvdW, WvdS). 9-3
Indische Buurt 1 ex. luid roepend NW (SLa). 18-3 Schinkelbos 1 ex. t.p. en naar ZW (CK).
Boerenzwaluw 14-3 Waterland - de Munt 1 ex. (Ab Kalkman, med. FV).
Waterpieper 1-1 Overdiemerpolder 1 ex. (FvG). 1-1 Gemeenschapspolder 5 ex. (MV). 6-1 t/m
12-3 Schiphol max. 6 ex. (PM, RR, EdB). 11-1 Amsterdamse Bos 4 ex. foer. (PM). 13-1 t/m 29-3
Osdorper Binnenpolder max. 2 ex. (PM, ANH, PT). 15-1 IJburg 1 ex. op (RB). 15-1, 15-3 Lutkemeerpolder resp. 1 en 5 ex. (RR, JvB). 21-1 Brettenzone 1 ex. roepend (PM). 27-2 Botshol 30
ex., slaapplaats (AdJ, JvdW). 1-3 Uitdammerdijk 7 ex. over (LK). 3-3 Polder IJdoorn 7 ex. (WS).
4-3 Poppendammergouw 1 ex. over (WP). 5-3 Marken 2 ex. (ED). 10-3 De Nes 1 ex. (WvdW).
13-3 Kinsel 2 ex. (WS, SLa). 16-3 Vijfhoek 38 ex., slaapplaats (VH). 24-3 Landje van Geijsel 1
ex. (GvD).
Oeverpieper 4-3 Marken 2 ex. (FV).
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Grote Gele Kwikstaart 29 meldingen uit de regio.
Witte Kwikstaart 21-3 Diemerpark 40 ex., slaapplaats (RB).
Rouwkwikstaart 15-3 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 16-3, 17-3 Diemerpark resp.1 v. en 1 m.
(FvG, RB, ED).
Zwarte Roodstaart 15-1 t/m 27-3 IJburg 1 m. “vanaf 17-3 zingend” (velen). 4-2 Amstelveen 1
m. (RvD). 17-2 t/m 22-3 Noord 1 m. (Rbos, WS, MaH, SK). 27-2 Keizersgracht 1 m. zingend (Eve).
2-3 Lutkemeerpolder 1 m. (JvB). 17-3 Diemerpark 1 p. (JFY). 29-3 Aalsmeer 1 ex. zingend (CK).
Roodborsttapuit 4-3 Blijkmeerpolder 1 ex. (WP). 4-3 Marken 1 ex. (FV). 11-3 Schinkelbos 1 v.
(CK). 22-3 Science Park 1 m. zingend (EV, FR). 25-3 Sloterdijk 1 p. (MSc).
Koperwiek 1-1 Osdorper Binnenpolder 200 ex. NO (TK).
Grote Lijster 2-2 Rivierenbuurt 1 ex. (Mwe). 16-2 Amstelveen 1 ex. (ANH). 16-2 t/m 29-3
Amsterdamse Bos max. 3 ex. (EB, EdB, EH, WP, FW). 20-2 Vijfhoek 1 ex. zingend (ED). 23-3
Diemerbos 2 ex. ZO (FvG). 29-2 Rijperweg 1 ex. (WvdW).
Cetti’s Zanger 1-1 Vijfhoek 1 ex. (WS), 4-3 eerste zangwaarneming (EdB, RivD).
Siberische Tjiftjaf 4-1 Diemerpark 1 ex. foer., “regelmatige roepend in lange reeks ’fie’roepjes en dan weer lang zwijgzaam. Enkele malen goed gezien; bleekgrijze tjif, zonder groene
tinten” (WvdS).
Goudhaan 1-1 t/m 10-1 Frankendael max. 4 ex. (FvG, WS, EH). 1-1, 15-1 Amsterdamse Bos
max. 3 ex. (EV, CKn). 4-1 t/m 10-3 Nieuwe Oosterbegraafplaats max. 3 ex. (WS, EH). 15-1 t/m
1-3 Amstelpark max. 6 ex. (velen). 2-2 t/m 15-3 Westerpark max. 2 ex. (VH, JvB). 13-2 Flevopark 2 ex. (FR). 14-2 Sloterpark 1 v. foer. (PM). 14-2, 28-2 Kalfjeslaan 1 ex. (AG, Prij). 20-2
Vijfhoek 1 ex. (ED). 29-2 Duivendrecht 1 ex. (RS). 9-3 Zorgvlied 2 ex. zingend (FvG). 11-3 VTC.
Lissabon 1 ex. zingend (PP). 15-3 Houtrak 1 ex. (JvB).
Vuurgoudhaan 1-1 t/m 25-2 Frankendael max. 3 ex. (velen). 1-1 t/m
25-2 Nieuwe Oosterbegraafplaats
max. 5 ex. (FvG, WS, GvD, ED). 17-1,
19-1 Amstelveen 1 ex. (AL). 22-1
t/m 2-3 Amstelpark max. 4 ex. (velen). 27-1, 2-3 Uithoorn 1 ex. (FS).
21-2 t/m 10-3 Watergraafsmeer 1 ex. (GvD). 2-3 Amsterdamse
Bos 1 ex. (CK). 5-3 Vliegenbos 1
m. (RvK). 9-3 Zorgvlied 1 ex. (FvG).
11-3 Gouwzee 1 ex. (RBe).
Baardman 2-1 t/m 15-3 Diemerpark max. 4 ex. (GvD, FvG, ED, EdB).
12-3 Halfweg – De Kluut 1 ex.
roepend (JvB).
Matkop 1-1 Amsterdamse Bos 1
Sonogram van Vuurgoudhaan door Guus van Duin
ex. (EV). 1-1 t/m 31-3 Vijfhoek max.
Watergraafsmeer, 2 maart 2012
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8 ex. (velen), op 19-2 “opvallend aantal: 7 ex. in gemengde mezengroep” (JLK). 4-1 Gaasperpark 1 ex. roepend (EV). 8-1 t/m 26-2 De Hoge Dijk max. 2 ex. (Rbe, WS). 15-1, 15-3 Brettenzone 1 ex. (ANH, JvB). 21-1, 23-3 Diemerbos 2 ex. (MD, FvG). 17-3 t/m 25-3 Diemerpark 1 ex.
(RB, FV, BvD). 6-3 Waterland – Dijkeinde 1 ex. (PT). 11-3 Gouwzee 1 ex. roepend (RBe).
Zwarte Mees 6-2 Flevopark 1 ex. zingend (FR). 9-2 Oud-Zuid 1 ex. (AvS).
Boomklever Gemeld uit: Amstelpark, Beatrixpark, Centrum, Flevopark, Frankendael, Gaasperpark, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Oosterpark, Osdorp, Rembrandtpark, Sloterpark, Vliegenbos,
Westgaarde, Amstelveen, Amsterdamse Bos.
Klapekster 6-1 t/m 23-3 Diemerbos 1 ex. (Jet Postma, MD, FvG). 1-2 Vijfhoek 1 ex. (WvdW).
Noordse Kauw 2-1 Science Park 1 ex. (FR). 20-1 De Aker 1 ex. (RR). 26-2 Nieuw Sloten 1 ex.
(RR). 10-3 Watergraafsmeer 1 ex. (KB). 18-3 Slotervaart 1 ex. (RR).
Zwarte Kraai 12-2 Wertheimpark 1 ex. “vloog met een halsbandparkiet in zijn poten en
begon deze op het ijs te plukken. Liet zijn prooi achter, waarna de parkiet zich uitschudde en
wegvloog” (Manuel Segond von Banchet).
Roek 6-1 t/m 25-3 Landje van Geijsel max. 40 ex. (op 29-1, velen). 25-3 Molenwijk 18 nesten
(PV).
Raaf 23-3 Gemeenschapspolder 1 ex. Z, “2 x roepend” (FvG).
Ringmus 1-1 Amstelveen 2 ex. (PB). 1-1 t/m 30-3 Zuidoost max. 26 ex. (WS, (JV).). 3-1 t/m
18-3 Uithoorn max. 5 ex. (FS). 24-1 Uitdam 1 ex. (JvB). 27-1 t/m 25-3 Schiphol max. 7 ex.
(PT, FvG, PM, HdN). 28-1 t/m 29-3 Lutkemeerpolder max. 14 ex. (JvB, PT). 9-2, 2-3 De Aker
resp. 2 en 1 ex. (RR). 1-3 t/m 10-3 Waterland – diverse plaatsen max. 6 ex. (LK, PT, MaH). 3-3
t/m 24-3 Landje van Geijsel 1 territoriaal paar (velen). 9-3, 17-3 Slotervaart resp. 4 en 1 ex.
(JJ). 11-3 Schinkelbos 1 ex. (Tinok van Hattum, CKn). 13-3 Vijfhoek 1 ex. W (FvG). 15-3, 30-3
Muiden resp. 3 en 1 ex. (EdB, Ruurd Bennink). 17-3 Broekzijdsche Polder 1 ex. (PP). 17-3
Diemerpark 1 m. zingend (RB, ED). 18-3 De Tweede Diem 2 ex. (Nico Hopman). 18-3 Weesp –
Leeuwenveld 5 ex. (Fons de Meijer). 30-3 Waver 1 ex. (ED).
Keep 27-1 Oud-Zuid 2 ex. (AvS). 31-1 Buiksloterbreek 20 ex. (HvA). 4-2 Amsterdamse Bos 1 p.
(HH). 4-2, 5-2 Westgaarde 1 ex. (JvB, RR). 5-2 Aalsmeer 3 v. (CK). 8-2 Badhoevedorp 1 p. (Lou
Spoor). 12-2 Zuidoost 1 ex. (PP). 12-2 Amstelveen 3 ex. (RJ, Kees Jonker). 15-3 Vijfhoek 1 ex. (EdB).
Sijs 6-1 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. (WS). 14-1 Schiphol 1 ex. (PM). 22-1 Amstelveen 1 ex. (Prij). 10-2 t/m 15-2 Gaasperpark max. 10 ex. (EdB, AJ, RR). 1-3 Uitdammerdijk
29 ex. ZO (LK). 1-3 Science Park 5 ex. Foer. (FR). 11-3, 23-3 Vijfhoek resp. 2 en 1 ex. (ED, FvG).
12-3 Ouderkerkerplas 1 ex. (M.C. Gorissen). 15-3 Aalsmeer 2 ex. ZW (CK). 17-3 Polder de Rondehoep 3 ex. NW (FvG). 20-3 Diemerpark 4 ex. W (FvG).
Grote Barmsijs 12-2, 28-2 Kalfjeslaan resp. 1 en 3 ex. (Prij).
Kleine Barmsijs 10-1 PEN-Bos 3 ex. (WvdW). 15-1 Vijfhoek 1 ex. (ED, RB). 17-1, 17-2 Zuidoost 2 ex. (WS). 29-1 Lutkemeerpolder 5 ex. (JvB).
Goudvink 2-1 t/m 31-3 Vijfhoek max. 4 ex. (velen). 6-1 Bloemendalerpolder 1 m. (EdB). 10-1
PEN-Bos 1 v. (WvdW). 15-1 t/m 31-3 Gaasperpark max. 3 ex. (PP, EV, AJ, FvG). 1-2 Flevopark 1
m. (WvdW). 4-2, 11-2 Zuidoost 1 m. (JV). 6-2 Frankendael 1 v. (Dick Lublink). 12-2 Zeeburgereiland 2 ex. (ZH). 16-2 Botshol 1 v. (EdB). 19-2 t/m 22-3 Diemerpark max. 3 ex. (velen). 11-3,
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23-3 Diemerbos resp. 1 en 2 ex. (MV, FvG).
Appelvink 1-1 t/m 25-2 Nieuwe Oosterbegraafplaats max. 4 ex. (velen). 10-1 t/m 30-3 Amstelveen max. 2 ex. (Henk Krajenbrink, AL). 18-1 Flevopark 1 ex. foer. (TV). 27-1 Amsterdamse
Bos 1 ex. rustend (Zweitse Scheeringa). 29-1 Frankendael 1 ex. roepend (AJR). 1-2, 20-2
Amstelpark 1 ex. roepend (SW, Fdu). 7-2 Zuidoost 1 ex. foer. (WS). 16-2 t/m 31-3 Westgaarde
max. 3 ex. (JvB, RR, PT). 25-2 Gaasperpark 1 ex. (BeJ). 3-3 t/m 28-3 Vijfhoek max. 4 ex. (velen).
11-3, 23-3 Diemerbos resp. 2 en 1 ex. (MV, FvG). 24-3 Schinkelbos 1 ex. (JvdW). 25-3 Houtrak
2 ex. (MSc).
Afkortingen
AdJ

Arend de Jong

HH

Hanna Hirsch

PM

Paul Marcus

AG

Axel Groenveld

HM

Hein Masseling

PP

Philip Plenckers
Paul Ruiters

AJ

Auke Jansen

HvA

Henk van Alst

PR

AJR

Arnout-Jan Rossenaar

HvO

Hans van Oosterhout

Prij

Pim Rijk

AL

Arnout Linckens

IS

Irene Schuller

PT

Paul Tak

ANH

Age Niels Holstein

JA

Jelle Abma

PV

Piet Vlietstra

AvS

August van Steensel

JB

Jeroen Brandjes

PvdW

Pierre van der Wielen

BeJ

Babette en Joachim

JBe

Jan Beekman

RB

Rob Baars

BJB

Bernd-Jan Bulsink

JFY

Jan Fekke Ybema

RBe

Ron Berkhout

BvD

Berend van Dooren

JJ

Jan Jongejans

RBos

Roely Bos

CK

Christian Kooij

JLK

Jip Louwe Kooijmans

RivD

Ricardo van Dijk
Rineke Jungst

CKn

Christiaan Knaap

JV

Joep Verbeek

RJ

CN

Chris Nibbering

JvB

Jan van Blanken

RK

Ronald Kes

DG

Dick Groenendijk

JvdB

Joop van den Brink

RN

Rinus Nieuwstad

EB

Eric Brandes

JvdW

John van der Woude

RR

Rutger Rotscheid

ED

Edial Dekker

KB

Karel Buitenkamp

RS

Rob Sjouken

EdB

Ellen de Bruin

LK

Leon Kelder

RVo

René Vos

EH

Erik Holscher

MaH

Martin Hulsing

RvD

Ronald van Dijk

ES

Edwin Schuller

MD

Max Dettori

RvK

Renout van Kroonenburg

EV

Els Velzing

MH

Maarten Hotting

SK

Sanne Koolwijk

EVe

Eric Verlinde

MHu

Menno Huizinga

SLa

Sander Lagerveld

EW

Erik Wouda

MK

Mark Kuiper

SW

Steven Wytema

FD

Frank Derriks

MM

Maarten Mooij

TK

Trees Kaizer

FDu

Ferry Dutscher

MSc

Marten Schmitz

TV

Tom Visbeek

FR

Frank Roos

MV

Martijn Voorvelt

TvL

Theo van Lent

FS

Fred Scholte

MW

Mathieu Woldhuis

VH

Vincent Hart

FV

Frank Visbeen

MWe

Martin Weissmann

WP

William Price

FvG

Frank van Groen

ND

Nico Dekker

WS

Will Schep

FW

Frank Warendorf

NvdG

Norbert van de Grint

WvdS

Wim van der Schot

GV

Gerard Visser

NvdW

Nittert van de Water

WvdW

Willem van der Waal

GvD

Guus van Duin

PB

Peter-Paul Boermans

ZH

Zainal Haberham

HdN

Hans de Nobel

PLo

Peter Logtmeijer
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Wat vinden de buren?

lijst telt 95 soorten, met bijvoorbeeld Monniksgier, Dwergarend, Goudlijster en Notenkraker
als eenmalige soorten in die twaalf jaar. Opvallende soorten die in bijna alle twaalf jaren
gezien werden zijn bijvoorbeeld Roodpootvalk, Bijeneter, Hop en Pestvogel.

John van der Woude

In memoriam Truus Bloem
Truus Bloem-Margadant is in februari van dit jaar op 97-jarige leeftijd overleden. In 1951
richtte zij samen met echtgenoot Freek Bloem de Vogelwerkgroep Haarlem op (nu dus
Zuid-Kennemerland geheten). In 2011 was zij nog te gast bij het 60-jarig jubileum. Samen
met Freek was zij de initiatiefneemster van de gecoördineerde landelijke trektellingen
vanaf het eind van de jaren ’50. Ook ontwierpen zij een handige notatiemethode voor
broedvogelinventarisaties waardoor je ’s avonds niets meer hoefde uit te werken. Zelf heb ik
deze methode in het verleden ook met veel plezier gebruikt.

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 48, 2012 nr. 1
Jaarlijsten regio Zuid-Kennemerland
Sinds 2000 houdt de Vogelwerkgroep van Haarlem en omstreken jaarlijsten bij: welke
soorten zijn in hun VWG-werkgebied in een jaar waargenomen. Dat levert interessante
schommelingen op in de totale aantallen, en ook in de lijstjes met ‘knallers’ en wat er gemist
is. De totalen variëren van 254 in 2009 tot 275 in 2001. Er zijn 230 soorten die alle twaalf
jaren (2000-2011) gezien werden. Daar zijn overigens ook soorten bij die vrijwel uitsluitend
op de vinkenbanen (ringstations) gezien werden, zoals Sperwergrasmus.
Maar de leukste opsomming is die van de soorten die niet ieder jaar gezien worden. Deze

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 46, 2012 nr. 1 en 2
Huiszwaluwen in 2011
In 2011 broedden er in het werkgebied van deze VWG 1322 paar Huiszwaluw, wat bijna 150
paar meer is dan in het voorgaande jaar. Het gaat om 249 locaties. Op 107 daarvan was
slechts één nest, en de grootste kolonie is aan een boerderij aan de Noordpolderweg ten
oosten van Muiden (128 nesten!). Muiden/Muiderberg had in totaal 316 nesten, Weesp 117.

FOTO: kees jonker, amstelveen, 7-11-2010

Zwarte Specht in 2011
In de omgeving van Hilversum/Huizen zijn in 2011 veertien territoria van Zwarte Specht
vastgesteld. Vijf daarvan zitten geconcentreerd in de driehoek Hilversum-’s GravelandBussum.
Torenvalk in de westelijke Eempolders
Vanaf 1973 worden hier jaarrond de Torenvalken geteld. Er is een afname van gemiddeld
3,5% per jaar, en sinds 1991 zelfs ruim 5% per jaar. Dat laatste is meer dan de landelijke
trend (3,5%). Opvallende pieken in de aantallen zijn te verklaren uit zogenaamde
‘muizenjaren’. Bovendien kennen de Eempolders in zulke jaren een sterkere groei van het
aantal Torenvalken dan andere gebieden, wat verklaard zou moeten worden door extra hoge
aantallen Veldmuizen in de Eempolders in vergelijking met andere gebieden, of door een
hogere kans om ze daar te vangen.
Huiszwaluwtillen
In Huizen is in april 2010 op een paal een grote til geplaatst die nestgelegenheid biedt aan
Huiszwaluwen. Daar hebben nog geen Huiszwaluwen in gebroed, maar elders in het land
is het al wel gelukt en dus heeft men toch alvast ook een tweede en derde til geplaatst. De
vergunningverlening hiervoor is niet eenvoudig, want het gaat officieel om een bouwwerk.

De Pestvogel staat bijna alle twaalf jaren op de jaarlijst van Zuid-Kennemerland
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Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 55, 2012 nr. 1
Broedgeval Grauwe Klauwier
In het nieuwe natuurgebied Nieuw Wulven bij Houten heeft in 2011 tot ieders verrassing
een paar Grauwe Klauwier gebroed. Vanaf begin juli was duidelijk dat het broeden succesvol
was en eenmaal vier jongen gezien buiten het nest. Na 31 juli ( het paar werd toen gezien
met twee jongen) zijn ze niet meer waargenomen. Het is opmerkelijk hoe snel het creëren
van zo’n afwisselend gebied van struweel, akkerranden en hagen tot dergelijke hoopvolle
resultaten kan leiden.
Steenuilen rond Wijk bij Duurstede
Ton Janssen telt hier sinds 2008 de Steenuilen in een gebied ter grootte van maar liefst 5200
hectare, alles per fiets. Gemiddeld zaten er 42 territoria per jaar. Je houdt er leuke contacten
aan over, vooral met de bewoners bij wie je een nestkast mag plaatsen.
Broedvogels Bethunepolder
Het Amsterdamse drinkwater komt voor een deel uit de Bethunepolder, gelegen tussen
Maarssen en Tienhoven. Het water is van goede kwaliteit, er is daar veel kwelwater. Het is
een polder met riet- en hooilanden, die deels dichtgegroeid zijn met struweel en bos. Er
broeden onder andere Watersnip, Snor en Steenuil. Er zijn plannen voor een verhoging van
het grondwaterpeil om bloemrijke graslanden te ontwikkelen, met meer kansen voor de
broedende weidevogels. Waarschijnlijk leidt het ook tot plas-dras situaties, en dus een kans
op nieuwe vogelsoorten voor dit gebied.
Vogelwacht op Twitter
@vogelwachtutr is het twitteraccount van deze VWG. Na één jaar waren er 130 volgers
(inmiddels 230 zie ik nu op Twitter). De tweets gaan over allerlei vogelnieuws van binnen en
buiten de VWG, en over bijzondere waarnemingen.
Vogelbeschermingswacht Zaanstreek - De Kieft jg. 36, 2012 nr. 1
Oude natuurfilms Zaanstreek
De 16-mm films die Anne Zwaga in de jaren ’70 en ’80 heeft gemaakt van de natuur in
de Zaanstreek zijn gedigitaliseerd en op dvd gezet. Ze bevatten onder andere beelden van
baltsende Kemphanen. De dvd’s zijn voor € 7,50 te koop bij Ed Staats (ed.staats@zonnet.nl).
Er zijn verschillende titels, waaronder Vogels in de Zaanstreek 1976-1981.
Oude waarnemingen in waarneming.nl gezet
Een werkgroep heeft in drie jaar tijd alle 32.000 oude waarnemingen die nog in
archiefbakken stonden ingevoerd in waarneming.nl. Ze zijn terug te vinden via zaanstreek.
waarneming.nl. Kies bovenaan de pagina onder Overzichten voor Waargenomen soorten.
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Klik op een soortnaam om de waarnemingen zelf te zien. Pas de begindatum aan
(bijvoorbeeld 1900-01-01) om de oudere waarnemingen te zien.
VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 47, 2012 nr.2
Boomvalk, Havik, Sperwer
Twaalf jaar onderzoek naar roofvogels in de duinen bij Castricum geeft een glimp van
concurrentie tussen roofvogels. De afname van Boomvalk en Sperwer wordt deels
toegeschreven aan predatie dan wel verdringing door Havik, maar het is met veel mitsen en
maren.
Vogelwacht Zuid-Flevoland - De Grauwe Gans jg. 28, 2012 nr. 1
Geen helicoptertelling OVP
Deze VWG heeft er bij de provincie met succes op aangedrongen dat er in de
Oostvaardersplassen geen tellingen van grote grazers meer plaatsvinden vanuit helicopters,
in elk geval niet in het voorjaar. Onderzoek had aangetoond dat de broedende Lepelaars
er veel hinder van ondervinden. De provincie heeft daarom dit jaar geen vergunning meer
afgegeven voor deze telling.
Vogelen 2.0
De zoon van een bekende Flevolandse vogelaar vertelt hoe hij als kleine jongen vaak met
pa mee ging vogelen maar op wat latere leeftijd toch meer in cafés was te vinden, bij zijn
vrienden. Door Twitter en andere nieuwe media kreeg het vogelen vervolgens een geheel
nieuwe impuls voor hem en nu gaat hij weer, met smartphone, fanatiek op pad.
VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 30, 2012 nr. 1
Gebiedsdekkende huiszwaluwinventarisatie
In 2011 is in het werkgebied van deze VWG weer eens een gebiedsdekkende
nestinventarisatie van Huiszwaluw uitgevoerd; de laatste was alweer twaalf jaar geleden.
Toen, in 1999, kwam men tot 259 nesten. Nu in 2011 zijn 572 nesten geteld, een ruime
verdubbeling dus. De grootste kolonie (42 nesten) zat aan Kanaaldijk 142 te Koedijk. Wie via
de A9/N9 naar Texel rijdt, komt er vlak langs.
Natuurvereniging Wierhaven - De Meerkoet 2012 nr. 1
Trektelpost Afsluitdijk in 2011
2011 was een erg succesvol jaar op deze telpost aan het begin van de Afsluitdijk,
bij Den Oever. Zo werden in het voorjaar maar liefst 18 Visarenden geteld en twee
Steppekiekendieven. En wat te denken van 7 oktober: de wind draaide naar WNW, met als
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gevolg 97 Jan-van-Genten, 53 Grote Jagers, 25 Kleine Jagers, 6 Middelste Jagers, 3 Kleinste
Jagers, 4 Vale Stormvogeltjes, 1 Rosse Franjepoot en 2 Vorkstaartmeeuwen. Fenomenaal
was ook de doortrek van 160.000 Spreeuwen op 5 november.
Verdeeld over 74 teldagen werden dit jaar 187 soorten waargenomen op de telpost.
Kijk voor de ligging van deze telpost bij Den Oever op wierhaven.nl/afsluitdijk.htm.
VWG Texel - De Skor jg. 31, 2012 nr. 1
Kerkuil neemt toe
In 2011 kwamen op Texel zeven paar Kerkuil tot broeden, waarvan drie in de omgeving
van De Waal. In 2009 telde men op Texel nog pas twee paar, en in 2010 drie paar. De
Kerkuilenwerkgroep van Texel heeft intussen, verspreid over het hele eiland, maar liefst 50
nestkasten geplaatst voor Kerkuilen.

FOTO: rob baars, diemerpark, 15-05-2011

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 44, 2012 nr. 1
Avifauna Tussen tulpen en de zee
Het onlangs gepresenteerde ‘vogelboek’ van deze vereniging verkoopt goed. Het telt 386
pagina’s op A4-formaat en kost € 25. Bestelinformatie is te verkrijgen door te mailen naar
vogelboeknoordwijk@gmail.com.
Broedvogels zuidelijke AW-duinen 2011
In het zuidelijkste deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen worden al sinds 1986
op vijf kavels de broedvogels geïnventariseerd door leden van deze vereniging. 2011
liet geen grote veranderingen zien ten opzichte van voorgaande jaren. Mooie aantallen
broedterritoria (naar Amsterdamse maatstaven) waren er van Boomleeuwerik (23),
Boompieper (18), Nachtegaal (55), Gekraagde Roodstaart (23), Roodborsttapuit (13),
Sprinkhaanzanger (6), Braamsluiper (17), Grasmus (71) en Kneu (20).
IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 28, 2012 nr. 1
Teken en Lyme
Iedere natuurliefhebber kan ermee te maken krijgen, daarom volgt hier even de laatste
kennis over Lymebesmetting door teken, zoals vernomen van een Wageningse bioloog.
Teken zitten niet of nauwelijks in bomen, maar meestal in het gras. Ook ’s winters is er
risico van besmetting met Lyme. Eenderde van de teken zit nu in tuinen. Een kring op je
huid komt niet altijd na drie weken, dat is slechts een gemiddelde. En als er een kring is,
maak een foto en noteer de datum. Gemiddeld is nu 15% van de teken besmet, maar soms
wel 75%. Er is een grote toename van teken in Nederland, vooral in het oosten en zuiden
van het land.
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Het broedgebied van de Spotvogel schuift noordoostwaarts op

Vogelbescherming Nederland - Vogelnieuws 2012 nr. 2
Spotvogel verliest terrein
“Toen het Amsterdamse Bos nog jong was, zat het er vol met Spotvogels. En werkelijk elke
boerderij had Spotvogels op het erf. Valt de achteruitgang van deze Rode Lijstsoort nog te
keren? Niet eenvoudig als we weten dat klimaatverandering een rol speelt.”
Het broedgebied van Spotvogel schuift noordoostwaarts op: in het zuidwesten brokkelt het
af (dat is dus bij ons), maar in Zweden en Finland breidt het zich uit. Het komt waarschijnlijk
door dezelfde mismatch waarmee Bonte Vliegenvanger, Fluiter en Grauwe Vliegenvanger te
maken hebben: door de warme voorjaren schuift de piek in de beschikbaarheid van voedsel
voor deze soorten naar voren, en valt dan te vroeg voor de periode waarin de jongen
moeten worden grootgebracht.
Het minste wat we kunnen doen voor de Spotvogel is het in stand houden of creëren van
streekgebonden, traditionele erfbeplantingen. Exotische beplanting biedt geen geschikte
nestgelegenheid en is arm aan insecten.
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Zuidkapers en Portugese Oorlogsschepen
Jan van Til

O

p dinsdagavond 27 maart
gaf beroepsfotograaf en
VWGA-lid Martijn de Jonge
aan een select gezelschap een
schitterend beeldverslag van de
pelagische reizen die hij maakte.
Al jaren reist Martijn de wereldbol,
en met name de wereldzeeën, af
om grootse natuurfenomenen
vast te leggen. Tijdens de lezing
zagen we allerlei walvissen en
dolfijnen op diverse wateren
zoals de Straat van Gibraltar, de
Ligurische Zee en de IJslandse Zee:
Orka’s, Potvissen, Bultruggen en
Zuidkapers, maar ook maanvissen,
schildpadden, haaien en Portugese
Oorlogsschepen (dit laatste dier is
ziet er uit als een kwal, maar is in
feite een kolonie van poliepen).
Er waren knallende opnames van
het noorderlicht en we zagen
zeehonden op het waddeneiland Griend, waar Martijn een paar dagen solitair heeft gezeten.
Natuurlijk kwam ook een bonte hoeveelheid aan watervogels, alsmede arenden en gieren
voorbij. Deze laatste groep overwinterende roofvogels fotografeerde Martijn tijdens een reis
naar vuilnisbelten in Oman.
Over de mogelijkheden om walvissen en dolfijnen te kijken binnen Europa is een KNNVuitgave van Martijn in de maak: “Walvissen kijken in Europa”. Het is een reis- en veldgids dat
de geschikte locaties en hun mogelijkheden beschrijft.
Deze zomer zal het boek verschijnen. We kijken er naar uit!
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