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Op het moment dat ik dit schrijf, vierde week augustus, is de vogeltrek alweer 
aan de gang. Je vraagt je af of die ooit stopt tussen voorjaars- en najaarstrek, 

als je weet dat Grutto’s na het mislukken van hun broedsel meteen terugvliegen 
naar hun zuidelijke winterverblijven en de Gierzwaluwen eind juli hun koffers 
pakken. Van de week zag ik er trouwens nog eentje. Op 19 juli kwam een Kanoet 
van de ondersoort Calidris canutus islandica, gezenderd en met de naam Paula, 
terug uit haar broedgebied op Ellesmere Island in noordelijk Canada. Zij vloog, 
na waarschijnlijk een mislukt broedsel en opgevet op de toendra, non-stop terug 
naar de Waddenzee om te overwinteren, een afstand van meer dan 4000 kilometer 
in zestig uur! (bron:Nature Today). Er komen nog wat warme dagen aan, goed 
voor de jonge vogels die hier nog moeten opvetten voordat ze de lange reis gaan 
ondernemen. 
In deze Gierzwaluw leest u van de hand van Frank van Groen een stuk over de 
trek, en dan specifiek de trektelling. Doet u mee met de Euro Birdwatch op 1 
oktober?

Kemphanen zijn in ons land vooral te zien in de trektijd
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Bestuurslid van de Vogelwerk-
groep Amsterdam van 26 maart 
2006 tot 16 april 2014

Op 11 juli 2016 verloren 
we Jan van der Ben. Ik 
leerde Jan kennen toen ik 

toetrad tot het bestuur van de Vogel-
werkgroep en we een keer of acht per 
jaar samenkwamen om te vergaderen. 
Een man met een eigen mening en met 
veel geduld, totdat dat op was.
Jan was goed in fondsenwerving. Zonder 
hem was de eerste Stadsvogeldag in het 
Beatrixpark er niet geweest, en hadden 
we toe moeten leggen op de tweede druk 
van ons Vogelen in Amsterdam, de VIA. 
Ook regelde hij subsidie via het IJsvo-
gelfonds voor een vogelproject voor de 
Vogelwijk in Amsterdam-Noord. 
Toen Jan in februari 2013 in het zieken- 
huis belandde, na zeven infarcten te 
hebben doorstaan, leerde ik hem beter 

kennen. Ondanks dat hij in 
mijn ogen wonderbaarlijk 
herstelde van de infarcten, 
kon hij zich slecht neer-
leggen bij de beperkingen 

die zijn ziekte gaf. Tot zijn 
verdriet kon hij niet meer terug 

naar huis, onmogelijk met twee 
steile trappen. Jan had een groot hart 
voor de natuur. Hij was niet alleen lid 
en bestuurslid van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam, maar zette zich als voorzitter 
ook in voor de Samenwerkende Vogel-
werkgroepen waarbij hij een drijvende 
kracht was achter het project Atlas van 
de Noord-Hollandse Broedvogels, was lid 
van de verenigingsraad en voorzitter van 
de districtscommissie Amsterdam van 
Natuurmonumenten, en was ambte- 
lijk secretaris van Water Natuurlijk.
Jan ligt, geheel in stijl, begraven op de 
Natuurbegraafplaats Westerwolde in 
Hoog-Soeren.

Aimabel, integer, vastbesloten Roely Bos

Jan van der Ben  8 december 1946 – 11 juli 2016
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Activiteiten Marion de Groot , Erik Hölscher en Annelies de Kleyn

Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw aan 
de Eerste Helmersstraat 106M. Betaald parkeren tot 24:00 uur. OV: tram 1, halte J.P. 
Heijestraat. Aanvang 20:00 uur; zaal open 19:30 uur. Toegankelijk voor leden en niet-
leden.
Meer informatie bij Marion de Groot, secretariaat@vogelsamsterdam.nl, 06-13740370

Excursies: Vertrek om 08:00 uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk 
voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of regen-
kleding, en evt. een bandenplaksetje.
Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hierbij 
naam en telefoonnummer, of je een auto ter beschikking hebt en hoeveel mensen er 
kunnen meerijden. Autokosten worden gedeeld, scholieren en studenten aangepast 
tarief. Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Sanne ter Wal, 06-20378931, 
shirschler@hotmail.com. Neem contact op als je zelf een excursie wilt begeleiden.
Houd voor wijzigingen in het excursieschema onze website in de gaten: 
www.vogelsamsterdam.nl.

FO
TO

: F
RA

N
K 

VA
N

 G
RO

EN

Zonsopkomst telpost Diemerpark
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Jeugdexcursies: deze worden georganiseerd in samenwerking met het IVN en zijn 
toegankelijk voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Zij hoeven geen lid te zijn van de 
VWGA. Verrekijkers kunnen bij daarvoor geschikte excursies geleend worden. Denk 
om warme en waterdichte kleding en schoeisel, vogels kijken is vaak stilstaan en dat 
kan koud zijn. Iets te eten en te drinken mee is prettig.
Aanmelden verplicht bij Annelies de Kleyn via de website. Lees voordat je dat doet 
even de uitgebreide algemene informatie op www.vogelsamsterdam.nl/jeugd. Ook de 
excursies staan op de website wat uitgebreider beschreven. Plaats en tijd van verza-
melen hoor je na opgave.

Zaterdag 24 september Twitch/Verrassingsexcursie auto-excursie
Verzamelen om 7 uur op het IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg. Vogeldeskundige 
Jan Brandenbarg.
Deze excursie is bedoeld om wat bijzondere soorten te spotten. De dagen ervoor be-
kijken we waarneming.nl om te zien waar zich leuke soorten ophouden en bepalen op 
basis daarvan onze bestemming(en). Dat betekent vaak wat langer in de auto zitten 
en meerdere plaatsen bezoeken (het is dus heel wat anders dan een wandeling door 
een gebied en zien wat je tegen komt).
De excursie duurt de hele dag, dus eten en drinken mee. Telescopen  zijn aanwezig.
Er kunnen maximaal 5 auto’s mee (ongeveer 20 mensen). Plaatsing op volgorde van 
aanmelding. Aanmelding: e.holscher1@upcmail.nl, organisatie Erik Hölscher.

Zondagochtend 25 september Vogelringstation Jeugdexcursie/auto
Een excursie voor vroege vogels! Van 8 tot 10 uur ’s ochtends bezoekt de jeugd een 
vogelringstation bij Eemnes in de buurt. Hier worden vogels gevangen, geringd en 
weer losgelaten, in de hoop dat op deze manier informatie verzameld kan worden 
over de vogeltrek en het winterverblijf van trekvogels. De kinderen kunnen van heel 
dichtbij zien hoe het ringen in zijn werk gaat, en vaak mogen ze de vogels na het 
ringen zelf loslaten.  Na opgave bij Annelies de Kleyn (via www.vogelsamsterdam.nl/
jeugd) kan bekeken worden wie eventueel met wie kan meerijden. 

Zaterdag 1 oktober Diemerpark trektelling
Op zaterdag 1 oktober vindt de jaarlijkse Euro Birdwatch plaats. BirdLife International 
organiseert dit evenement.
Zoals de naam al aangeeft is het een Europese aangelegenheid, waar de meeste an-
dere Europese BirdLife-partners aan meedoen. Zoals gebruikelijk is de organisatie in 
ons land in handen van Vogelbescherming. 
De Euro Birdwatch is in feite een megatrekvogeltelling, waarbij verspreid over het 
land trekvogels worden geteld op telposten die soms speciaal voor de Birdwatch wor-
den opgericht, maar ook de telposten aangesloten bij www.trektellen.nl doen mee.
Het idee is meer mensen te interesseren in vogels kijken, tellen en beschermen. 
Daarom vraagt Vogelbescherming de nodige aandacht in diverse media. Op 1 oktober 
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wordt bij Amsterdam in elk geval geteld vanaf de heuvel in het Diemerpark. De tel-
ling start even voor zonsopgang (ongeveer 7:45). De duur van de telling is afhan-
kelijk van de trek en het weer. Kom dus op zaterdag 1 oktober naar het Diemerpark 
om deel te nemen aan de Euro Birdwatch en deel te zijn van deze Europese vogel-
trektelling. Opgave is mogelijk bij Frank van Groen (fm.vangroen@kpnmail.nl). 
De telgegevens worden verzameld door Vogelbescherming. Landelijke verslagen 
van voorgaande jaren zijn te lezen op: 
http://www.vogelbescherming.nl/service__vragen/downloads#a7

Zaterdag 8 oktober Texel auto-excursie
Verzamelen om 6.50 uur, want om 7 uur  (boot van 8.30) rijden we echt weg; 
verzamelplaats IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg. Vogeldeskundige(n) Edial 
Dekker (en Rob Baars?) De excursie is een combinatie van autorijden en wandelen.
Een traditioneel uitje naar dit prachtige vogeleiland, waar ook in het najaar (of 
juist in het najaar) veel te beleven valt in de polders, op het wad, het strand, bij 
de tuintjes, het bos, en in de meertjes. De excursie duurt de hele dag dus eten en 
drinken mee. We zullen rond 19.00 weer terug zijn in Amsterdam. Telescopen zijn 
aanwezig.
Er kunnen maximaal 5 auto’s mee (ongeveer 20 mensen) Plaatsing op volgorde van 
aanmelding. Aanmelding bij organisator Erik Hölscher, e.holscher1@upcmail.nl.

Zondagmiddag 23 oktober IJmuiden Jeugdexcursie
Samen met Frank van Groen gaat Annelies met de jeugdclub naar het strand en 
de Zuidpier van IJmuiden, om daar van 2 tot 4 uur ’s middags naar trekvogels te 
speuren. Op hun reis naar het zuiden, waar ze in de winter verblijven omdat er in 
het noorden geen eten meer voor ze is, komen veel vogels langs de kust en rusten 
soms uit op de pier die een heel eind in zee steekt. Rondom de pier laten zich ook 
zeehonden zien, en soms zie je de ruggen van bruinvissen heel in de verte boven 
het water uitkomen. En er zijn altijd meeuwen, steenlopertjes en aalscholvers te 
zien. Bij deze excursie kun je een kijker lenen. 
Na aanmelding bij Annelies (via www.vogelsamsterdam/jeugd) hoor je meer over 
plaats en tijdstip van verzamelen. Kleed je goed aan! Het kan flink waaien op de 
pier!

Maandag 7 november Meneer Walters lezing door Martin Melchers
Op maandagavond 7 november 2016 zal Martin Melchers een lezing verzor-
gen over ‘Meneer Walters’. Jacob Walters (1926-2009) was een fenomeen, een 
gedreven natuuronderzoeker die over zijn uitgebreide Amsterdamse veldwerk zo’n 
140 publicaties het licht deed zien. Als jongetje leerde Martin Meneer Walters, 
driedelig pak met kaplaarzen, kennen op de spuitvelden van Amsterdam-West in 
opbouw. Walters zag het nut in van de nestvondsten van Martin en gebruikte ze 
voor zijn onderzoeken. Uit een deel van de nalatenschap van Walters heeft Martin 
Melchers na jarenlange voorbereiding een boek samengesteld, als ode aan de man 
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die hij als leermeester beschouwt. Van dit boek worden 250 genummerde exempla-
ren gedrukt. Op de website kunt u er meer over lezen.

Zondag 13 november IJmuiden wandel (auto) excursie. 
Verzamelen om 8 uur op het IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg.
Organisatie Erik, vogeldeskundige Rutger Rotscheid. IJmuiden biedt veel variatie, 
vandaar dat dit gebied zo dicht bij Amsterdam altijd een bezoek waard is. We gaan 
veel wandelen langs het strand en op de Zuidpier. Strand en pier en haven en de 
zeereep en evt de Kunstenaarsduintjes bieden volop gelegenheid om van een veelheid 
aan soorten te genieten. Het hangt natuurlijk ook af van het weer, maar we hopen op 
Jan van Genten, Zee-eenden, duikers. 
De excursie duurt tot in de middag, maar volle auto’s kunnen eerder terug. Telescopen 
zijn aanwezig. Neem wat eten en drinken mee en vooral gepaste warme en wind- en 
waterdichte kleding (het waait soms wat op de pier…) 
De reiskosten zijn beperkt, ieder regelt dat op de terugweg met zijn eigen chauffeur 
(tussen de 2.50 en 5 euro pp)
Deelname max 5 auto’s (is ongeveer 20 mensen). Plaatsing op volgorde van aanmel-
ding. Aanmelden e.holscher1@upcmail.nl 

Vrijdagavond 18 november Amsterdamse Bos Jeugdexcursie
In het donker naar het bos, wie wil dat nou niet? Zeker als er Bosuilen zitten. Arend 
de Jong kan ze roepen! Hoe dat in zijn werk gaat kun je zelf meemaken. Arend doet 
het geluid na van een mannetje Bosuil, waarna een echt mannetje Bosuil terugroept. 
Je moet er soms even op wachten, maar roepen doet hij! Door op verschillende plaat-
sen in het bos te roepen kan Arend onderzoeken hoeveel Bosuilen er zijn, omdat elke 
Bosuil zijn eigen territorium heeft. Na aanmelding bij Annelies (via www.vogelsam-
sterdam.nl/jeugd) hoor je waar en hoe laat je moet verzamelen. De excursie duurt van 
19 uur tot 20:30 uur en de ouders mogen mee.

Zaterdag 10 december Amsterdamse Bos avondwandelexcusie
Verzamelen  om 16.30 uur (zonsondergang) op de parkeerplaats van de manege. 
Arend de Jong zal onze gids zijn. Doel van deze excursie is om Bosuilen waar te 
nemen. In de winter vormen Bosuilen paren die zich voorbereiden op het nieuwe 
broedseizoen. Door geluidsnabootsing door Arend zullen de Bosuilen worden gelokt 
en zullen ze zich hopelijk laten zien en horen. Er zitten in het Amsterdamse bos zo’n 
25 paren, dus die kans is erg groot, zeker met een toplokker als Arend!
Waar is de manege? Het adres is Nieuwe Kalfjeslaan 25, 1182 AA Amstelveen. Een 
flink stuk de Nieuwe Kalfjeslaan (zijstraat van de Amstelveenseweg) oprijden leidt 
je langs Hurley naar de parkeerplaats naast de Amsterdamse manege. Op de website 
staat een plaatje ter verduidelijking.
Opgeven hoeft niet: just go. Als je bang bent in het donker kun je een zaklamp 
meenemen, maar svp een kleintje. Kijker is wel handig! Toch nog iets onduidelijk: 
miekekranstauber@hetnet.nl.

De Gierzwaluw
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Trektellingen Diemerpark 2013-2015 Frank van Groen

Vogeltrek in het Diemerpark en de Vijfhoek

Vogeltrek is een boeiend fenomeen. Al sinds mensenheugenis heeft het komen 
en gaan van vogels de fantasie bij mensen geprikkeld. Vroeger dacht men dat 
zwaluwen, net als kikkers, ’s winters in de modder wegkropen. Tegenwoordig 

droomt menig vogelaar weg naar verre warme landen wanneer de uittocht van vogels 
gaande is.

Als Amsterdammers boffen we dat we relatief dicht bij de kust wonen en ons in de 
zuidwesthoek van het IJsselmeergebied bevinden, een strategisch punt qua vogeltrek. 
Daardoor valt er veel te beleven op trekvogelgebied in onze regio.

Vooral langs de kust kunnen vanaf één locatie grote aantallen overvliegende vogels 
geteld worden. Hier is vaak sprake van gestuwde trek omdat de meeste soorten niet graag 
over open water vliegen. Ook zeevogels, eenden en steltlopers volgen vaak de kustlijn. 
Over zee kijken kan daarom leuke aantallen trekvogels opleveren. Hoewel Amsterdam 
niet direct aan de kust ligt staat de ligging in de zuidwesthoek van het IJsselmeergebied 
borg voor aardige aantallen. De kustlijn van het IJmeer en het feit dat het IJsselmeerge-
bied hier ophoudt (vanuit het noordoosten gezien) zorgt voor enige mate van stuwing, 
hoewel lang niet zo groot als vaak het geval is op locaties langs de Noordzeekust.

Eurobirdwatchers in het Diemerpark
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De lol van het trekvogels tellen
Wat is dat nu precies, trekvogels tellen, en hoe doe je dat? Vragen die bij menig be-
ginnende vogelaar zullen opkomen. In de kern is trekvogels tellen een heel relaxte 
manier van vogels kijken. Men neme een geschikt punt met voldoende uitzicht naar 
alle kanten en gaat gewoon overvliegende vogels tellen. Een stoeltje en een ther-
moskan warme koffie met iets lekkers kunnen het de teller extra gemakkelijk maken. 
Systematisch tellen in de goede tijd levert bijna gegarandeerd leuke waarnemingen 
op. Het kan dan gaan om relatief bijzondere soorten die je niet zo makkelijk ziet, de 
zogenaamde krenten, en het mooie schouwspel en de kick die grote groepen trekken- 
de vogels opleveren.

De serieuze trekteller stelt zich wel actief op. Dat betekent dat regelmatig het lucht- 
ruim wordt gescand om trekvogels in een vroeg stadium op het spoor te komen. Verre 
vogels kunnen eventueel in de telescoop worden gezet en gedetermineerd. De kennis 
van de vluchtroep van de verschillende soorten is een goed hulpmiddel om trekkende 
vogels te ontdekken.

Trekvogels tellen is spannend. Je weet nooit van te voren wat en hoeveel je gaat zien. 
Goed om te weten is dat met bewolkt weer trekvogels makkelijker in het luchtruim 
zijn te ontdekken. Gunstig is het wanneer na een periode van slecht weer de weers- 
omstandigheden verbeteren. De trek kan dan massaal op gang komen. Het is daarom 
ook goed om te kijken naar de weersomstandigheden in de gebieden waar de vogels 
vermoedelijk vandaan komen. Wanneer trekvogels de wind in de rug hebben vliegen 
ze vaak zo hoog over dat ze vanaf de grond niet meer zijn waar te nemen. Bij sterke 
tegenwind valt de trek stil. Dat is logisch. Een vogel wil zijn energie niet verspillen 
aan tegen de wind in vliegen. Wanneer de trekdrang sterk is kan lichte tegenwind 
juist gunstig zijn. De vogels vliegen dan laag omdat het dichter bij de grond minder 
hard waait. Ze zijn dan wel door de trekteller waar te nemen. Doorgaans worden de 
grootste aantallen trekvogels in de uren direct na zonsopgang geteld. Onder gunstige 
omstandigheden kan de trek echter de hele dag doorgaan.

De serieuze trekteller voert z’n tellingen tegenwoordig in op de gebruiksvriendelijke 
website trektellen.nl. Hierdoor is het op eenvoudige wijze mogelijk dagrecords van 
de eigen telpost te raadplegen en telgegevens te vergelijken met andere telposten in 
Nederland. Bonus is de wetenschap dat de verzamelde gegevens uit de database van 
trektellen.nl kunnen worden gebruikt voor diverse vogelonderzoeken.

Na een aantal tellingen op een telpost wordt duidelijk wat lokale verplaatsingen zijn 
en wat echte trekkers zijn. Lokale vogels vliegen meestal op geringe hoogte over en 
vliegen vaak heen en weer. Bij echte trekkers gaat het vaak om groepen die op grotere 
hoogte overvliegen. Alleen de echte trekvogels worden genoteerd op de trektellijst. 
Ook vogels die van slaapplaats naar foerageergebied vliegen worden niet genoteerd.
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Vijfhoek
Al enkele decennia worden trekvogels geteld in de Amsterdamse regio. Dit gebeurde 
tot voor kort eigenlijk alleen systematisch vanaf de Diemer Vijfhoek. De eerste telling 
die voor deze telpost is ingevoerd op trektellen.nl dateert van 20 juli 1981 (zomera-
vondtelpost). De telling van 3 augustus 1984 betreft de eerste ingevoerde telling voor 
de najaarstelpost op de Vijfhoek. In de loop der jaren was het noodzakelijk de telpost 
op de Vijfhoek diverse malen te verhuizen vanwege vegetatiesuccessie en ruimte- 
lijke ontwikkelingen en leverden vele tellers een bijdrage, waaronder ondergetekende. 
Tegenwoordig bevindt deze telpost zich op de oude Zuiderzeedijk aan de oostzijde 
van de Vijfhoek. Nadeel van deze plek is dat er nogal wat hoge bomen in de directe 
omgeving staan die het uitzicht belemmeren. De telpost voor zomeravondtellingen 
ligt iets oostelijker.

Diemerpark
Het was me opgevallen dat ook regelmatig vogels over het Diemerpark trekken. Groe- 
pen vogels die in de herfst de Waterlandse kust naar het zuiden volgen konden nooit 
vanaf de Vijfhoek worden gezien. Mede daarom ben ik als proef in het najaar van 
2013 begonnen met het tellen van trekvogels vanaf de heuvel van het Diemerpark, 
een plek vanwaar je een behoorlijk eind om je heen kan kijken. Deze plek ligt voor 
mij dichter bij huis. Als je vaak wil tellen is dat een pre. De eerste proeftellingen in 

Diemerpark telpost met de trekrichting in de herfst
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oktober 2013 leverden meteen al enkele 
leuke trekwaarnemingen op zoals een 
Klapekster en een Boerenzwaluw in no-
vember.

In 2014 besloot ik daarom regelmatiger 
te gaan te tellen en de telpost bij trektel-
len.nl aan te melden. Goed om te weten 
is dat de gegevens van de meer dan 
100 telposten in Nederland samen een 
heel behoorlijk beeld opleveren van de 
vogeltrek over ons land. De resultaten 
van de trektellingen worden op verschil-
lende manieren door vogelend Nederland 
gebruikt, bijvoorbeeld bij het analyseren van veranderingen in doortrekpatronen, het 
vastleggen van invasies, bijzondere influxen en het samenstellen van waarnemingen-
rubrieken.

Sinds 2014 wordt daarnaast ook regelmatig geteld vanaf een dak in het centrum van 
Amsterdam (Prins Hendrikkade). De drie telposten Vijfhoek, Diemerpark en Amster-
dam Binnenstad geven samen tegenwoordig een heel aardig beeld van de vogeltrek 
over onze regio.

Telpost Diemerpark
In dit artikel zal ik me voornamelijk beperken tot vogels die zijn waargenomen vanaf 
telpost-Diemerpark. Vanuit mijn huis in Amsterdam-Oost is het een dik kwartier 
rijden met de fiets via de Nesciobrug. De plek waar geteld wordt bevindt zich vlak bij 
de Diemerparklaan, op vrijwel het hoogste punt van de heuvel van het Diemerpark. 
Op het bijgaande kaartje is de locatie van de telpost weergegeven met de belang- 
rijkste vliegroutes tijdens de najaarstrek. De locatie van de telpost is zo gekozen dat 
er ook een aardig doorkijkje tussen struiken is in zuidelijke richting. Omdat de be-
bouwing van IJburg ten noorden van de telpost ligt is er geen zicht op het IJmeer. 
Het aantal bomen rond de telpost is beperkt waardoor het zicht slechts hier en daar 
belemmerd wordt door opgeschoten groen. Door de hoogte van de heuvel kijk je over 
heel wat lager gelegen begroeiing heen. Rond de telpost staan aardig wat hoogspan-
ningsmasten. Hoewel niet mooi zijn ze samen met de kabels er tussen een handig 
hulpmiddel bij het terugvinden met de scoop van verre overtrekkende vogels die met 
de kijker ontdekt zijn.

De meeste tellingen worden in de ochtenduren uitgevoerd. Meestal wordt rond zons- 
opgang begonnen en één tot drie uren geteld, afhankelijk van de trek. Bij sterke trek 
of bij speciale gelegenheden wordt wel langer geteld. De langste telling tot nu toe 
duurde 6,5 uur. Het betrof de Eurobirdwatch van 4 oktober 2014. In principe worden 

Ardine Nicolai en Frank van Groen
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Overtrekkende Wulpen in het Diemerpark
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hele uren geteld. Sinds september 2014 worden de telresultaten zoveel mogelijk per 
uur in trektellen.nl ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk een beter beeld van het ver-
loop van een telling te krijgen. Door op ‘details’ te klikken van een teldag in trektel-
len.nl verschijnen de uurtotalen van een telling.

Veel vogels trekken ’s nachts. Zodra het licht wordt zoeken ze een geschikt gebied op 
om de dag door te brengen. Een aantal soorten kleine zangvogels trekt nog wel over-
dag, maar dan van boom tot boom (vbtb). Dergelijke vogels worden wel op de trektel-
lijst genoteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om groepjes mezen en een enkele keer een 
Tapuit of Tjiftjaf.

Vanwege de ligging en de aantallen is het tellen van vogeltrek in het Diemerpark 
vooral leuk in het najaar. De aantallen zijn dan hoger omdat ook de jonge vogels 
meetrekken naar het zuiden. In het voorjaar vliegen alleen de vogels die de winter 
overleefd hebben over. Bovendien is in het voorjaar in het Diemerpark veel minder 
sprake van gestuwde trek en heb ik vanwege broedvogeltelwerk minder tijd.

Het gros van de tellingen in het Diemerpark is door ondergetekende uitgevoerd, een 
enkele maal bijgestaan door Alex Buhr, Ardine Nicolai, Auke Jansen, Erik Hölscher, 
Henk Bakkenes, Leen Pauwels, Peter Grubben en Will Schep.

De Gierzwaluw
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In Tabel 1 zijn voor de drie jaren dat tot nu toe geteld is enkele gegevens samengevat. 
In het totaal zijn t/m 2015 126 verschillende vogelsoorten trekkend waargenomen 
vanaf telpost Diemerpark. Het aantal tellingen liep op van 12 in proefjaar 2013, via 
43 in 2014 naar 50 in 2015. Gemiddeld duurde een telling 2,3 uur. Het gemiddelde 
aantal waargenomen vogels per telling nam af van 1064 in 2013, via 887 in 2014 tot 
642 in 2015. Het hoge aantal in 2013 komt omdat pas in oktober werd begonnen met 
tellen. In die tijd vliegen meer vogels over dan in de maanden augustus en september. 
In 2014 en 2015 is ook in augustus en september geteld, zie ook Tabel 2. Het lagere 
aantal overtrekkende vogels in 2015 heeft vermoedelijk te maken het relatief grote 
aantal tellingen in augustus en september en met de relatief ongunstige omstan-
digheden om zichtbare vogeltrek waar te nemen dat jaar. Door de vele dagen waarop 
de vogels wind mee hadden konden in de herfst van 2015 maar relatief weinig vogels 
worden geteld vanaf trektelposten op de grond in Nederland.

Met 52 soorten was 30 oktober 2014 de dag waarop de meeste verschillende soorten 
trekvogels werden geteld op telpost Diemerpark (in vier uur tijd). Het grootste aantal 
vogels werd geteld op 25 oktober 2015 (20824 vogels). In drie teluren werd op die dag 
het telpostrecord voor Spreeuw vastgesteld (18910 vogels).

Tabel 1

Variabele \ Jaar 2013 2014 2015 Totaal

Aantal soorten op trektellijst 69 104 111 126

Aantal ex op trektellijst 28014 91691 71211 190916

Aantal tellingen 12 43 50 105

Aantal teluren 26:20:00 103:25:00 114:00:00 244

Gemiddeld aantal vogels per uur 1064 887 642

Gemiddelde teltijd per telling 2,19 2,41 2,28 2,32

dagmaximum soorten 42 52 47 52

datum 11-Nov 30-Oct 25-Oct

dagmaximum exemplaren 7225 15868 20824 20824

datum 11-Nov 30-Oct 25-Oct

kortste telling 1:00 1:00 1:00 1:00

datum 29-Nov 4 maal 5 maal

langste telling 3:00 6:30 5:00 6:30

datum 11-Nov 4-Oct 26-Sep

Maand \ Jaar 2013 2014 2015 Totaal

januari 1 1

februari 4 4

maart 2 1 3

april 1 1

juli 1 1

augustus 1 9 10

september 11 14 25

oktober 4 15 12 31

november 8 11 8 27

december 2 2

Totaal 12 43 50 105

Tabel 2

Tellingen per maand op telpost Diemerpark
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Telpostrecords en bijzondere soorten
Het bloed van een trekteller gaat bij grote aantallen sneller stromen, ook als het om 
relatief gewone soorten gaat. In Tabel 3 zijn voor 23 soorten trekvogels waarvoor op 
één dag meer dan 100 exemplaren werden geteld de telpostrecords t/m 2015 vermeld, 
inclusief de desbetreffende teldatum. Het gaat vooral om relatief gewone soorten, 
hoewel het niet zo makkelijk is een Kleine Rietgans aan de grond te zien in de Amster-
damse regio.

In de trekvogelpap worden ook regelmatig krenten opgemerkt, leuk voor de vaste teller(s) 
van een telpost, vaak ook excursiedoel van toevallige passanten op een trektelpost.

Tabel 3

 

 2013 2014 2015
1 Toendrarietgans 275 / 30 nov

2 Kleine Rietgans 462 / 20 okt

3 Grauwe Gans 362 / 21 nov

4 Kolgans 1529 / 25 okt

5 Brandgans 675 / 5 jan

6 Smient 180 / 11 nov

7 Lepelaar 101 / 19 nov

8 Aalscholver 629 / 25 okt

9 Kievit 256 / 21 nov

10 Wulp 144 / 20 okt

11 Kokmeeuw 661 / 22 nov

12 Stormmeeuw 181 / 22 nov

13 Kleine Mantelmeeuw 138 / 11 juli

14 Houtduif 1055 / 11 okt

15 Gierzwaluw 148 / 20 aug

16 Veldleeuwerik 707 / 27 okt

17 Boerenzwaluw 199 / 23 aug

18 Spreeuw 18910 / 25 okt

19 Kramsvogel 1294 / 27 okt

20 Koperwiek 13090 / 30 okt

21 Zanglijster 310 / 8 okt

22 Graspieper 865 / 28 sept

23 Vink 1035 / 27 okt

Dagrecords Diemerpark (>=100)
Telpostrecord\Jaar

De Gierzwaluw

17

Er zijn inmiddels diverse krenten in de telpap waargenomen vanaf telpost Diemer-
park. Het gaat dan om in de Amsterdamse regio relatief zeldzame soorten. Het betreft 
onder meer groepjes Rotganzen (vooral in november), Purperreiger (19 september 
2015), Kleine Zilverreiger (vooral oktober), Wespendief (voornamelijk augustus, met als 
maximum vijf vogels op 28 augustus 2015), Blauwe Kiekendief (oktober), Rode Wouw 
(10 november 2014), Rosse Grutto (23 september 2014), Velduil (drie op 30 oktober 
2014), Smelleken (augustus t/m oktober), Klapekster (20 oktober 2013), Zwarte Mees 
(oktober 2015), Boomleeuwerik (eind oktober/november), Beflijster (oktober), Ge-
kraagde Roodstaart (28 augustus 2015), Boompieper (voornamelijk september), Kruis-
bek (19 op 26 oktober 2013), Geelgors (19 oktober 2014) en IJsgors (28 oktober 2014).

De Gierzwaluw
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De meest gedenkwaardige dag tot nu toe was wel 30 oktober 2014, een bewolkte 
regenachtige dag met zuidoostenwind kracht drie. Toen is het ongelooflijke record 
van 13090 Koperwieken gevestigd. Diezelfde dag vlogen ook vijf Kleine Zwanen, 
twee Kleine Zilverreigers, een Visarend en drie Velduilen over. De groepen Koper-
wieken bleven maar uit noordelijke richting uit de bewolking te voorschijn komen. 
Het werkelijke aantal Koperwieken dat is langs komen vlogen die dag moet vele 
duizenden hoger hebben gelegen. Het was onmogelijk voor één persoon om alle 
groepen te tellen, temeer daar de aandacht regelmatig uitging naar andere leuke 
soorten die doortrokken zoals de drie Velduilen die een tijdje boven IJburg hingen. 

Telpost Diemerpark lijkt vooral een gunstige locatie te zijn om lijstertrek waar 
te nemen. De records van Kramsvogel (1274 op 27 oktober 2015) en Koperwiek 
(13090 op 30 oktober 2014) liggen een stuk hoger dan de records voor deze soorten 
van de 2,5 kilometer oostelijker gelegen telpost Vijfhoek. Daar werden maximaal 
880 Kramsvogels (op 17 oktober 2015) en 4313 Koperwieken (op 12 oktober 2013) 
geteld, ondanks het feit dat op de Vijfhoek al ruim 30 jaar tellingen worden uit-
gevoerd, vaak langer wordt doorgeteld en door meerdere ervaren mensen wordt 
geteld. Ook voor Gele Kwikstaart ligt telpost Diemerpark gunstig. Het record staat 
op 49 overtrekkende vogels (op 28 augustus 2015), een stuk hoger dan het telpost-
record op de Vijfhoek voor deze soort (23 vogels op 4 september 2002). Het relatief 
hoge aantal op telpost Diemerpark heeft waarschijnlijk te maken met de aanvoer-
richting vanuit Waterland waar in de nazomer veel Gele Kwikken verblijven. Voor 
de meeste andere soorten ligt het telpostrecord voor de Vijfhoek overigens voorals-
nog hoger.

Trekvogels tp
Tijdens het tellen zijn er ook aardige soorten (trek)vogels waargenomen die alleen 
ter plaatse werden gezien. Bijzondere waarnemingen kunnen op trektellen als “ter 
plaatse (tp)” worden bijgeschreven. Aardige soorten die alleen tp in het Diemerpark 
zijn opgemerkt tijdens trektellingen zijn Dodaars, Waterral (nachttrekker), Reuzen-
stern, Groene Specht (in 2014 bij 16 tellingen), Grasmus, Sprinkhaanzanger, Blad-
koning (tweemaal in 2014) en Matkop.

Tel mee in 2016
Ook komend najaar zal er weer geteld worden vanaf de heuvel van het Diemer-
park. Mensen die een keer willen meetellen zijn welkom. Het is leuk om met meer 
mensen te tellen. Samen zie je immers meer, als je blijft opletten… Goed om te 
weten is dat de meeste vogels overvliegen in de eerste uren na zonsopgang.

Jaarverslag trektellen
Voor het 3e jaar op rij is een jaarverslag over de vogeltrek over Nederland ver-
schenen, met daarin een chronologische beschrijving van de vogeltrek in 2015. Het 
verslag is via de volgende link te downloaden: http://trektellen.org/doc.
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Jacques Grégoire is kunstenaar en 
wandelt voor zijn nieuwe kunst-

project in de voetsporen van de Britse 
schrijver Patrick Leigh Fermor, die in 
1932 van de Noordzee naar de Bospo-
rus liep.
Voor De Gierzwaluw zet hij zijn obser-
vaties op papier van de vogels en van 
alle bijzonderheden die hij tegenkomt 
op zijn drie jaar durende reis. Het is 
een kunstwerk, deze tocht langs de 
Rijn en Donau, op zoek naar de basis 
van Europa door onderzoek naar de 
geomorfologie en de daaruit voortko-
mende verspreiding van vogels over het 
continent. Elke dag schetst en aquarel-
leert hij het veranderende landschap en 
portretteert hij in inkt de vogelsoorten 
die hij tegenkomt.

Bij Venlo steek ik bijna ongemerkt de 
grens over met Duitsland. De straat is in 
een keer vol met auto’s met andere num-
merborden. De temperatuur is tropisch, 
31 C en als enige vogelsoort hoor ik de 
Gierzwaluwen boven de boerderijen en 
huizen. 
Binnenkijken bij de huizen is er niet bij, 
iedereen heeft de luiken gesloten om de 
koelte binnen te houden. Ook de vogels 
houden zich rustig. Op zo’ n warme dag 
zie ik welgeteld 14 vogelsoorten. 
De dag erna is de temperatuur weer 
normaal en kom ik duidelijk in een ander 
terrein. Het landschap wordt licht-
glooiend en er zijn open mijnen waar 
steenkool en bruinkool wordt gewonnen. 
De Zwarte Roodstaart is inmiddels de 
vervanging geworden van de Huismus 
en bij het naderen van het eerste grote 
graanveld hoor ik het ultieme geluid van 
de zomer: tientallen Veldleeuweriken 
zingen boven de gouden vlakte. Niet 

De Gierzwaluw

Van de Noordzee tot de Bosporus 2

Column Jacques Grégoire
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eerder heb ik er zo veel bij elkaar gezien. 
De omgeving verschilt enorm van wat 
we in Nederland gewend zijn; er heerst 
rust, de dorpen zijn klein en er is veel 
rommelig struikgewas. Hele gebieden zijn 
alleen doorsneden door kleine weggetjes 
met struiken langs de kanten, ideaal om 
nestplekken in te maken. 
Het lijkt wel of de aantallen vogels zijn 
toegenomen maar de soortenrijkdom is 
afgenomen. 
Hoe meer ik het binnenland in ga hoe 
industriëler het wordt. Op de achtergrond 
zie je de kerncentrales, ik loop door het 
Ruhrgebied, maar het deert de Grote Zil-
verreiger niet dat hij naast een roestige 
silo staat en dat niet ver daarvandaan 
een turbine een luid zoemend geluid 
maakt. 
De stadjes worden rijker naarmate ik 
dichter bij de Rijn kom. Eindelijk kan ik 

weer iets te eten halen in een restaurant 
met een Duitse keuken in plaats van 
Turkse of Griekse maaltijden die ik de 
afgelopen dagen heb gehad. 
Ineens sta ik aan de oever van de Rijn 
die hier werkelijk een rivier is zoals je je 
dat voorstelt. Er zijn grindbergen, lang-
zaam glooiende waterkanten met kleine 
eilandjes. De grindplaten langs het snel-
stromende water zijn gevuld met vogels. 
Aalscholvers en Grote Canadese Ganzen 
zitten naast elkaar. In de bomen boven 
het water hoor je continu het geluid van 
de Boomklever, Koolmees, Pimpelmees 
en het gepruttel van de Putter.
De eerste IJsvogel zie ik in het rustige 
water achter een eiland. Ik zal ze mo-
gelijk al eerder gezien moeten hebben, 
maar ondanks dat je ogen en oren steeds 
gespitst zijn op soorten kan je zoiets als 
een piepje van de IJsvogel missen. Vanaf 
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nu niet meer, want elk eiland wordt be-
woond door minstens één IJsvogel die 
ik dan ook al van verre kan spotten. Ik 
vermoed dat het te maken heeft met het 
feit dat je de hele tijd de informatie die 
je krijgt aan het filteren bent. Ik hoor 
de trein niet die eens in het half uur 
voorbij dendert op nog geen twee meter 
afstand, ik besef wel dat het gebeurt. 
Ik filter de dingen die ik niet belangrijk 
vind er tussenuit en hoor dus uiteinde-
lijk alleen maar vogels en het water. 
Steden die ik alleen maar van de snelweg 
ken als naam doorkruis ik nu op hun 
mooiste plek, langs hun Rijnoevers. 
Keulen, Bonn en Koblenz. Het aantal 
soorten watervogels houdt gelijke tred 
met de soorten bosvogels omdat langs 
het water genoeg ruimte is voor bomen 
in het overstromingsgebied. Het pad 
waar ik nu op loop ligt bij hoog water 
zeker onder water. Wilgenbossen vullen 
het drassige gebied. In een stilstaande 
uitloper achter een eiland zie ik een 
Dodaars onder water duiken. Boven me 
hoor ik het geluid van een Goudhaantje 
en het volgende moment sta ik voor een 
uitgebreide familie Mandarijneend. Ik kan 
er niets aan doen, ik vind ze schitterend 
en ze voelen zich er zo te zien helemaal 
op hun plek. 
De Grote Bonte Specht probeert de aan-
tallen Groene Spechten te evenaren. Sinds 
ik weer langs het water loop zijn beide 
soorten de hele dag te horen of te zien. 
Twee andere aan elkaar verwante soorten 
zie ik ook telkens aan me voorbij trekken. 
De Witte Kwikstaart en de Gele Kwik-
staart gebruiken de Rijn om af te zakken 
naar hun winterverblijf in het zuiden. 
Het duurt een tijd voor ik eindelijk mijn 
eerste exemplaar van de Waterspreeuw 
zie. Op, naast en onder water op de 
stenen langs de oever zoekt hij naar 

voedsel. Het is een vogel waar ik graag 
even pauze voor neem, tot hij me in 
de gaten heeft en dan enkele tientallen 
meters verderop doorgaat met zoeken 
naar voedsel.
Inmiddels is het herfst geworden en ik 
sluit mijn eerste gedeelte van de reis af 
in Heidelberg. 
In de straten ruik ik de lucht van de 
kolenkachels, iets wat je bijna niet meer 
tegenkomt bij ons. 
Bij de rivier de Neckar kijk ik naar 
IJsvogels die af en aan vliegen om de 
jongen van hun laatste nest te voeren. 
Het water is helder, het stroomt en het 
buitenlandgevoel is enorm. Een aantal 
exoten komt voorbij, de Grote Canadese 
Gans, de Nijlgans en de Halsbandparkiet 
maken het af.
Ruim tachtig soorten heb ik in het voor-
bijgaan gezien. Nog meer ben ik voorbij 
gelopen. Deze eerste 549 kilometer zie 
ik als een oefening voor het echte werk 
volgend jaar, wanneer ik goed voorbe-
reid de winterpopulatie van Zuid-West 
Duitsland zal gaan determineren, op weg 
naar München.  

Bekijk alle vogelsoorten die ik gezien heb 
op mijn Flickr-account:
https://www.flickr.com/photos/jacques-
gregoire/sets/72157658382391012,
Birds of Europe.
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Het Natuureiland IJburg Harry Fabritius en Els Corporaal
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Sinds 2010 bestaat er een smal eilandje 
in het IJmeer tussen IJburg en het 
vuurtoreneiland bij Polder IJdoorn. 
Het eiland maakte voorheen deel uit 

van de strekdam vanaf de Zeeburgertunnel. 
Deze dam is in 2009 doorgegraven, zodat de 
basis voor een nieuw te vormen eiland werd 
gelegd. Het idee van een natuureiland is af-
komstig van toenmalig stadsecoloog van de 
gemeente Amsterdam, Martin Melchers, zie 
zijn publicatie `van Eiburg tot IJburg`(2012).

Nest van de Brandgans

In de winter van 2011-2012 werd het nieuwe eiland op de basis van de oude dam 
aangelegd. Het eiland heeft een lengte van ca. 800 meter en een breedte van 
50 meter. De oostpunt ligt ca. 500 meter ten zuiden van het vuurtoreneiland. 
Natuur kon zich spontaan ontwikkelen op de zandvlakte die na de opspuiting was 
gevormd. In de oude situatie was er een smalle zandplaat met aan de noordzijde 
een mooie lagune tot de met struweel en bomen begroeide strekdam. Een eerste 
terreinbezoek vond plaats op 10 juni 2011, met een roeiboot vanaf het vuurtoren- 
eiland. Er werden alleen groepjes meeuwen op de zandplaat aangetroffen, waar-
onder Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw. Er werd nog 
nauwelijks gebroed, behalve door een paar Scholeksters en in het struweel ook 
Winterkoning, Zwartkop, Rietgors, Rietzanger en Kleine Karekiet. In de lagune lag 
een flinke groep van 24 Krooneenden te rusten, een vrij bijzondere eendensoort, 
die foerageert op onderwatervegetaties met vooral kranswieren, draadwieren, 
drijvende waterplanten en daarop levende waterdiertjes.
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Ontwikkeling
In 2012 ziet het Natuureiland 
er geheel anders uit met een 
steenbestorting aan de zuid-
zijde en een ondiepe lagune 
tussen de stenen en de zand- 
plaat. De ontwikkeling van 
het eiland kan beginnen. 
Vrij snel raakt de plaat dun 
begroeid met pioniers als 
Akkerdistel, Bezemkruis- 
kruid en Canadese Fijnstraal. 
De broedvogels hebben zich 
inmiddels gevestigd, Kleine 
Mantelmeeuw 4 paar, Zilver-
meeuw 2 paar, Scholekster 2 paar, Kleine Plevier 1 paar  en Bontbekplevier 1 paar. In 
de struwelen broeden een aantal soorten eenden en ganzen en de Witte Kwikstaart. 
Op de schaarse begroeiing wordt ook de zeer zeldzame Strandplevier waargenomen. 
Het is onbekend of die er heeft gebroed.

In 2013 heeft de vegetatie zich weer verder ontwikkeld. Het aantal broedvogelsoorten 
is nauwelijks toegenomen. Geen Bontbekplevier dit jaar, wel 1 Strandplevier met een 
territorium, 7 nesten van de Kleine Mantelmeeuw, 2 van de Zilvermeeuw en 2 van de 
Scholekster. Ook zitten er Konijnen, zoals te zien is aan de holen aan de noordzijde 
onder het struweel.

In 2014 is er een doorbraak van broedvogels. Een eerste indruk wordt verkregen door 
van west naar oost vlak langs het eiland te varen. De Kleine Mantelmeeuw heeft in-
middels een kolonie gevormd met 40 paar samen met 6 paar Zilvermeeuw, verder 
1 paar Bontbekplevier, 1 paar Kleine Plevier, 4 paar Scholekster en zelfs 3 paar Kievit, 
3 paar Brandgans, 4 paar Bergeend, 4 paar Wilde Eend, 2 paar Krakeend en 4 paar 
Witte Kwikstaart. Ook ontbreekt het niet aan Konijnen, die huppelen rustig aan de 

rand van de struwelen, zij hebben voldoende te eten. 
De vegetatie heeft zich dit jaar weer verder ontwik-
keld. De bedekking van de vegetatie is toegenomen 
tot gemiddeld 30 %, dus er zijn veel open plekken 
en goede nestplekken. Aan dagvlinders zijn alleen 
Atalanta, Distelvlinder, Dagpauwoog en Klein Kool-
witje waargenomen. Andere insektensoorten zijn 
Aardhommel, wilde bijtjes en Honingbij. Wat betreft  
nachtvlinders in 2013 vinden we enorme aantallen 
rupsen van de Grote beervlinder.
In 2015 werden drie bezoeken gebracht met als re-

De Lagune

De meeuwenkolonie gezien door de telescoop

De Gierzwaluw
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sultaat het signaleren van een flinke broedkolonie van de grote meeuwen, o.a. 220 paar 
Kleine Mantelmeeuw, 20 paar Zilvermeeuw, Kluut 2, Scholekster 8, Kievit 3, Bontbekple-
vier 2, Kleine Plevier 1, Brandgans 12, Grauwe Gans 4, Nijlgans 4, Wilde Eend 4, Krakeend 
2 en Witte Kwikstaart 4 paar. Overige soorten, die er niet broedden, waren o.a. Blauwe Rei-
ger, Grote Zilverreiger, Aalscholver, Brilduiker, Oeverloper, Temmincks Strandloper, Visdief, 
Kokmeeuw,  Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Spreeuw en Zwarte Kraai. Op het 
open water Futen met jongen. Het totale aantal soorten over de jaren 2012- 2015 bedraagt 
36. Hiervan zijn 22 soorten broedvogels. De vegetatiestructuur is in vergelijking met 2014 
weer veranderd met een gemiddelde bedekking van 45 %, tot lokaal wel 60 %. Nesten zijn 
daardoor moeilijker te ontdekken. 

Tijdens het 2e bezoek, omstreeks half juni, waren er al veel jongen van de meeuwen, 
van klein tot vrij groot en ook nog nesten met eieren. De Scholeksters en Kluten hadden 
jongen. De ganzen zwommen met hun kroost naar de lagune en naar het open water. 
Begin juli was het een drukte van belang in de meeuwenkolonie, de jongen konden zich 
uitstekend verbergen in de wat hogere vegetatie. 

Het derde bezoek was op 10 juli 2015. De vegetatie was prachtig, met vooral hoog op-
geschoten Bezemkruiskruid en tal van kleinere planten als Zandhoornbloem, Liggende 
Vetmuur, Gewone Reigersbek, Bleekgele Droogbloem en Ruige Zegge. Aan de rand van 
de struwelen ook Grote Kaardebol, Grote Klis en een wirwar van bramen. De ca. 250 
Kleine Mantelmeeuwen en 12 Zilvermeeuwen waren zeer luidruchtig en er waren veel 
jongen van klein tot groot; een flinke groep Grauwe Ganzen, ca 140 met grote jongen, 
liep te foerageren op het westelijke deel van het natuureiland. Op het open water zwom 

een groep Meerkoeten, 1 paar Kuifeend met jon-
gen en 2 paar Futen. In 2016 heeft 1 terreinbe-
zoek plaatsgevonden rond begin juni; er zijn ca. 
200 paar Kleine Mantelmeeuwen (80 nesten ge-
vonden, meest met jongen rondom), verder geen 
Zilvermeeuwen, wel minimaal 6 paar Brandgans, 
2 paar Nijlgans, 3 paar Kleine Plevier, 6 paar 
Witte Kwikstaart en 3 paar Scholekster. Aan dag-
vlinders Atalanta en Distelvlinder. En tenslotte 
verscheidene Konijnen en diverse holen.

Conclusie
Sinds de aanleg van het Natuureiland in 2012 is het aantal broedvogels flink 
toegenomen, zowel qua aantal soorten als aantal territoria. Vooral de grote meeuwen als 
Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw hebben zich er goed gevestigd. Er zal een zekere 
stabilisatie van de aantallen optreden. Evenzo zal de vegetatie zich verder ontwikkelen. 
Om te verhinderen dat er boomgroei tot ontwikkeling komt zal er een bepaalde beheer-
vorm moeten plaatsvinden. Dat is vastgelegd in een beheerplan voor de komende jaren.

Een konijnenhol op het Natuureiland IJburg
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Jacob Walters, Meneer Walters voor 
de  jongens die hem, in lange jas en 
met fiets, tegenkwamen op de toen-

malige spuitvelden van Amsterdam-West 
in aanbouw, was in zijn vrije tijd een 
veelzijdige natuurvorser en ornitholoog. 
Bij zijn dood in 2009 liet hij een grote 
hoeveelheid onderzoeksgegevens na aan 
een van die jongens van de spuitvelden, 
Martin Melchers. Martin Melchers, zelf in 
zijn vrije tijd natuuronderzoeker in en de 
eerste stadsecoloog van Amsterdam, wat 
leidde tot boeken als ‘Sijsjes en Drijfsijs-
jes’ en films als ‘Amsterdam Wildlife’, 
heeft van die vele dozen erfgoed een 
boek gemaakt: Meneer Walters.

‘Meneer Walters’ wordt in eigen beheer 
uitgegeven. Het boek, met harde kaft, is 
ruim 500 pagina’s dik en komt rond eind 
oktober 2016 uit. De oplage bedraagt 
250 genummerde exemplaren, die al bij 
voorintekening besteld kunnen wor-
den door het sturen van een e-mail aan 
Martin Melchers, martmelchers@gmail.
com, met vermelding van ‘Voorinteke-
ning boek Walters’.  Het boek gaat 49,50 
euro kosten. 

De boeken worden in volgorde van be-
stelling gereserveerd.
In oktober/november zal de boekpresen-
tatie plaatsvinden. De besteller wordt op 
de hoogte gebracht van de precieze da-
tum en lokatie en kan bij die gelegenheid 
het boek in ontvangst nemen. Eventueel 
kunt u het boek bij de schrijver ophalen.
Op de website van de vogelwerkgroep, 
www.vogelsamsterdam.nl, staan onder 
het bericht ‘Meneer Walters’ twee linken 
waaronder een proef van het boek en een 
In Memoriam kan worden gevonden.

Meneer Walters Roely Bos

Een boek van Martin Melchers
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De Diemer Vijfhoek is voor Amsterdamse vogelaars een vermaard vogelgebied. 
Het is een plaats waar de natuur zich grotendeels spontaan heeft kunnen 
ontwikkelen. In 2015 is het gebied geïnventariseerd op broedvogels. Hieronder 

worden de resultaten van deze inventarisatie gepresenteerd en worden de gegevens 
vergeleken met de resultaten van eerdere inventarisaties.
De inventarisatie in 2015 werd uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer, in het 
kader van het door de provincie gefinancierde Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
(SNL). Steven Wytema nam de veldbezoeken voor z’n rekening. Frank van Groen 
verwerkte de gegevens en schreef het rapport voor Staatsbosbeheer.

Gebiedsbeschrijving
De Diemer Vijfhoek, hier verder Vijfhoek genoemd, ligt tussen Muiden en IJburg in 
het IJmeer en is ruim 90 ha groot. Het gebied is in 1966-’67 ontstaan door buiten- 
dijkse opspuiting van de grond die vrij kwam door de bouw van een binnendijkse 
energiecentrale. In 1981 werd nog eens 300.000 kubieke meter slib opgespoten dat 
vrijkwam bij de verbreding van het  Amsterdam-Rijnkanaal. Oorspronkelijk was het 
gehele gebied omringd door een kade die het gebied afsloot van het IJmeer. De kade 
was aan de zijde van het IJmeer afgewerkt met basaltblokken. Men kon destijds een 
rondje lopen over de met gras begroeide kade. Door niets te doen konden op de Vijf-
hoek spontaan wilgenbossen en rietlanden tot ontwikkeling komen. Een klein deel 

van het terrein werd destijds 
begraasd door schapen. 
Later (in 1993) werd in het 
westen van de Vijfhoek 
eerst een afwateringskanaal 
gegraven en daarna de 
oostelijke ontsluitingsweg 
naar de Amsterdamse 
woonwijk IJburg aangelegd.
Na 2004 is de Vijfhoek 
heringericht om de natuur-
waarde te verhogen. Door 
het midden van het gebied 
is toen een voetpad aange-
legd. Verder zijn enkele 
waterpartijen uitgegraven, 
zoals een kreek aan de 

De Diemer Vijfhoek Frank van Groen en Steven Wytema

Broedvogels van de Diemer Vijfhoek in 2015

Op de Vijfhoek zijn alle successiestadia van wilgenbos aanwezig.
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noordzijde van het gebied, die in 
verbinding staat met het IJmeer, en 
drie meertjes aan weerszijden van 
het voetpad. Ook is een luwtedam 
met kijkscherm aangelegd aan de 
noordoostzijde van het gebied. Aan 
de noordzijde is de omringende 
kade op twee plaatsen afgegraven 
en is ook hier een extra waterpartij 
met een brug aangelegd. In het 
voorjaar van 2007 is de Vijfhoek 
weer officieel geopend.
Het westelijke, meer droge gedeelte, 
is begroeid met loofbos bestaande uit vele soorten wilgen met een dichte ondergroei 
van onder meer Grote brandnetel. In dit gedeelte is ook veel struweel te vinden. Het 
oostelijke, meer natte gedeelte, is begroeid met voornamelijk (water)riet en rietmoe-
ras. In de overgang naar de droge damwand in het oosten ligt een smalle strook 
moerasbos. Het oostelijk deel van het terrein is sinds de herinrichting niet meer toe-
gankelijk voor recreanten.

Methode
De inventarisatie in 2015 werd uitgevoerd volgens de BMP-methode (Van Dijk & 
Boele, 2011). Aan het gebied  werden vijf bezoeken gebracht, in de vroege ochtend 
van 5 april, 27 april, 15 mei, 29 mei en 12 juni. De gemiddelde bezoektijd bedroeg 
3 uur en veertig minuten. De geldige waarnemingen zijn in het veld direct digitaal 
verwerkt en later geclusterd tot territoria met een clusterprogramma dat werkt met de 
BMP-criteria van Sovon. Vijftien algemene soorten werden niet geteld (Wilde Eend, 
Fazant, Houtduif, Winterkoning, Roodborst, Merel, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpel-
mees, Spreeuw, Vink, Zwarte Kraai, Ekster en Gaai).

Resultaten 2015
Bij de inventarisatie van de Vijfhoek werden 339 territoria van 36 soorten broedvo-
gels vastgesteld, zie Tabel 1. De Vijfhoek is vooral van belang voor vogels van stru-
welen en jong bos, enkele watervogels en moerasvogels. Ook komen enkele soorten 
van opgaand bos en bosranden voor. Relatief talrijk zijn Koekoek, Blauwborst, Kleine 
Karekiet en Tuinfluiter. Vooral het relatief talrijke voorkomen van bijzondere soorten 
als IJsvogel, Nachtegaal, Cetti’s zanger, Snor, Grauwe Vliegenvanger en Matkop geeft 
de kwaliteit van het gebied aan.
Van de 39 in 2015 vastgestelde soorten broedvogels komen er vier voor op de 
‘Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels’ (Van Beusekom et al, 2005). Het betreft 
Koekoek (kwetsbaar), Snor (kwetsbaar), Grauwe Vliegenvanger (gevoelig) en Matkop 
(gevoelig).

Luchtfoto van de Vijfhoek
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Vergelijking met eerdere inventarisaties
De Vijfhoek werd ook in 2008 geïnventariseerd in opdracht van Staatsbosbeheer 
(Wiersema en Jager, 2008). In de jaren 1988, 1998 en 2007 werd het gebied op broed-
vogels geïnventariseerd in het kader van de Provinciale Natuur Informatie (PNI). De 
inventarisaties werden destijds uitgevoerd volgens de uitgebreide territoriumkarte-
ring (Van Dijk, 1996, 2004) die grotendeels overeenkomt met de in 2015 gehanteerde 
methode. In de jaren 1991-1994 is de Vijfhoek op broedvogels geïnventariseerd door 
David Tempelman volgens de BMP-methode (Tempelman, 1995). Ook in de jaren 
1973-1981 zijn vogels geteld op de Vijfhoek. Het betrof toen een veel groter gebied 
en er werd op een andere manier geteld (turven per hoek). Om die reden worden de 
resultaten uit die jaren hier verder buiten beschouwing gelaten.
Een overzicht waarin de resultaten van bovengenoemde broedvogelinventarisaties 
worden vergeleken met die van 2015 is te vinden in Tabel 1. Voor de jaren 1991-1994 
is het afgeronde gemiddelde aantal territoria genomen.

De resultaten uit de jaren 2007 en 2008 zijn naar verwachting goed vergelijkbaar 
omdat net als bij deze inventarisatie is uitgegaan van vijf dagbezoeken. In 1988 en 
1998 werden maar vier bezoeken uitgevoerd. Dit kan het aantal vastgestelde territoria 
negatief hebben beïnvloed in vergelijking met de andere inventarisaties. In de jaren 
1991-1994 werden acht ochtendbezoeken en twee avondbezoeken  uitgevoerd. Bij 
de inventarisaties in de vorige eeuw kon nog geen gebruik worden gemaakt van het 
pad door het midden van het gebied. Hierdoor zal het aantal vastgestelde territoria 
negatief beïnvloed zijn ten opzichte van de inventarisaties vanaf 2007. Daar staat 
tegenover dat een hoekje in het zuiden van het gebied in 2015 buiten de inventarisa-
tie viel.

Bij een vergelijking van 
de resultaten van broed-
vogelinventarisaties uit 
verschillende jaren is het 
goed om te beseffen dat 
veranderingen in het aan-
tal vastgestelde territoria te 
maken kunnen hebben met 
jaarinvloeden (zoals het 
weer en de voedselsituatie), 
landschappelijke veran-
deringen en de landelijke 
trend. Daarnaast kunnen 
waarnemersinvloeden 
optreden wanneer door 
verschillende mensen is 
geïnventariseerd.FO
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Uit Tabel 1 blijkt dat het aantal vast-
gestelde soorten broedvogels sinds 
eind jaren tachtig is toegenomen op de 
Vijfhoek, van ruim 20 tot rond de 40. 
Hierbij zijn de algemene niet getelde 
soorten buiten beschouwing gelaten. 
Ook het aantal territoria nam toe, mo-
gelijk mede omdat vanaf 2007 vanaf het 
centrale pad geteld kon worden. In 2007 
viel dit aantal territoria laag uit omdat 
toen algemene soorten als Zwartkop 
en Tuinfluiter en enkele andere soorten 
niet werden geïnventariseerd.

Vergeleken met 2008 is het aantal ter-
ritoria van vogels van opgaand bos en 
bosranden op de Vijfhoek ruim verdub-
beld (van 16 naar 33). Dit geeft aan dat 
met het ouder worden van de bomen 
in het gebied dit geschikter wordt voor 
deze groep. Ook struweelvogels doen 
het goed. Uitzonderingen zijn Tuinflui-
ter, waarschijnlijk omdat jong struweel 
ouder is geworden en minder geschikt 
als habitat voor deze soort.

Soorten die afhankelijk zijn van moe-
rasvegetaties houden stand op de 
Vijfhoek. Blauwborst en Rietzanger 
bereikten de hoogste stand ooit. Het 
standhouden van deze soorten is op-
merkelijk, vanwege de voortgaande 
successie van hoog opgaande vegetatie 
in het gebied. 

Rode Lijst-soorten die alleen in het 
verleden zijn vastgesteld als broedvogel 
op de Vijfhoek zijn Roerdomp (2008), 
Boomvalk (2008) en Spotvogel.

Tabel 1

Naam \ Jaar 88 91-94 98 07 08 15

Dodaars 0 0 0 1 5 6
Fuut 0 0 2 0 1 4
Roerdomp 0 0 0 0 1 0
Knobbelzwaan 0 0 0 0 0 1
Grauwe Gans 0 1 0 8 48 31
Nijlgans 0 0 0 2 1 0
Bergeend 0 0 0 1 0 0
Krakeend 0 3 0 4 6 1
Krooneend 0 0 0 0 1 1
Kuifeend 0 1 0 6 8 2
Bruine Kiekendief 1 1 1 0 0 0
Havik 0 1 1 0 2 1
Buizerd 0 0 1 0 0 1
Boomvalk 0 0 0 0 1 0
Waterral 0 3 1 2 1 1
Waterhoen ng 0 ng ng 1 2
Meerkoet ng 8 ng ng 7 12
Kleine Plevier 0 0 0 0 1 0
Kievit 2 0 0 2 0 0
Holenduif 1 0 0 0 1 0
Koekoek 3 4 4 3 5 11
IJsvogel 0 0 0 1 2 2
Grote Bonte Specht 0 2 4 5 6 14
Witte Kwikstaart 0 0 0 0 3 0
Heggenmus ng 14 ng ng 6 19
Nachtegaal 3 6 5 5 5 4
Blauwborst 0 4 4 6 8 10
Zanglijster 0 10 0 ng 5 19
Cetti’s Zanger 0 0 0 0 0 4
Sprinkhaanzanger 1 5 4 1 3 0
Snor 5 5 3 0 0 3
Rietzanger 5 11 5 2 1 11
Bosrietzanger 14 13 1 5 9 12
Kleine Karekiet 48 39 26 29 30 30
Spotvogel 4 1 2 2 1 0
Braamsluiper 0 1 0 0 0 0
Grasmus 12 8 22 9 6 8
Tuinfluiter 67 33 40 ng 51 27
Zwartkop 28 29 25 ng 39 65
Gr. Vliegenvanger 0 0 0 0 1 2
Baardman 2 1 0 0 0 0
Staartmees 1 3 4 ng 2 2
Matkop 5 5 6 4 2 3
Boomklever 0 0 0 0 0 1
Boomkruiper 0 1 3 ng 4 11
Buidelmees 0 1 0 0 0 0
Groenling 0 0 0 ng 1 1
Putter 0 0 1 2 1 0
Goudvink 0 0 0 1 1 4
Appelvink 0 0 0 ng 1 2
Rietgors 15 20 9 8 8 11

Aantal territoria 217 234 174 109 286 339

Aantal soorten 18 29 23 23 40 36

Aantal vastgestelde territoria in Diemervijfhoek
(ng = niet geteld)
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Soorten uitgelicht

Dodaars
Op de Vijfhoek is sinds de herinrichting en de aanleg van waterpartijen een bloeiende 
populatie Dodaarsjes ontstaan. De zes territoria van 2015 vormen de hoogste stand 
tot nu toe.

Krakeend
De Krakeend is afgenomen ten opzichte van 2008. Mogelijk zijn de waterpartijen op 
de Vijfhoek door successie*  minder geschikt geworden voor deze soort, maar gezien 
de stijgende landelijke trend is dit opvallend.

Koekoek
Met elf territoria bereikte de Koekoek een recordstand in het gebied. De toename op 
de Vijfhoek komt niet overeen met de landelijke trend en heeft mogelijk te maken met 
een toename aan waardvogels als Heggenmus maar kan ook deels aan waarnemersef-
fecten worden toegeschreven. De Koekoek is een lastig te inventariseren soort die zich 
in korte tijd over grote afstanden kan verplaatsen.

Matkop
Vergeleken met inventarisaties in 1988, 1998 en 2007 is de soort wat afgenomen. 
De stand is vergelijkbaar met die van 2008. De drie territoria van 2015 werden vast-
gesteld in het zuidwestelijk deel van het gebied. De landelijke trend van de Matkop 
laat al lange tijd een matige afname zien. Sinds 1990 is de stand ruim gehalveerd. 
Klimaatverandering, en dan met name de zachtere winters, heeft mogelijk een nega-
tieve invloed op de Matkop (zie Van Beusekom et al., 2005). Spontane verbossing is 
over het algemeen gunstig voor Matkoppen. Daar staat tegenover dat de Grote Bonte 
Specht, die een predator van nestjongen is, flink is toegenomen in gebied.

BOS- en STRUWEELVOGELS

Grote Bonte Specht
Vergeleken met 2008 is de Grote Bonte Specht sterk toegenomen. Dit heeft ongetwij-
feld te maken met het ouder worden van de bomen in het gebied.

Heggenmus
Vergeleken met 2008 is de stand van de Heggenmus ruim verdrievoudigd. Dit komt 
niet overeen met de landelijke trend die sinds 1990 een matige afname laat zien. De 
voortgaande ontwikkeling van struweel in het gebied moet als oorzaak van de toe-
name worden gezien.

Tuinfluiter
Vergeleken met 2008 is de soort duidelijk afgenomen. Op de Vijfhoek is sprake van 
voortgaande successie in de richting van ouder bos. Hier wordt de Tuinfluiter lang-
zaam maar zeker vervangen door de Zwartkop.

*Successie is verandering van soortensamenstelling in een gebied, totdat het een stabiele eindfase heeft bereikt.
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Zwartkop
Op de Vijfhoek is de Zwartkop sterk toegenomen. De toename heeft deels te maken 
met het ouder worden van struwelen en bossen in het gebied en deels ook met de 
algehele toename in Nederland van de soort. De landelijke trend van de Zwartkop laat 
een matige toename zien, met een ruime verdubbeling van de stand sinds 1990.

Grasmus
In 1998 werd het hoogste aantal van 22 territoria van Grasmus vastgesteld. Sindsdien 
is de soort afgenomen. In 2015 konden aan de rand van het gebied nog wel acht ter-
ritoria worden genoteerd. Een mogelijke oorzaak voor de achteruitgang is de tweede-
ling van de Vijfhoek in rietmoeras enerzijds en ouder wordend bos anderzijds, waarbij 
het typische struikhabitat, afgewisseld met open terrein, verdwijnt.

Grauwe Vliegenvanger
Verheugend is dat van deze Rode Lijst-soort in 2015 twee territoria werden vastge-
steld. In 2008 ging het om één territorium. Bij eerdere inventarisaties kon nog geen 
geldig territorium worden vastgesteld.

Boomklever
Vergeleken met eerdere inventarisaties werd voor het eerst een geldig territorium van 
Boomklever vastgesteld. De vestiging past in de landelijke trend, sluit aan op de alge-
hele areaaluitbreiding van de soort in West Nederland en geeft aan dat het bos op de 
Diemer Vijfhoek nu oud genoeg is om ook deze soort geschikt leefgebied te bieden.

De grasmus leeft graag in een open gebied, afgewisseld met struiken
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Boomkruiper
Verspreid over de beboste terreindelen in het westen en zuiden van het gebied werden 
elf territoria vastgesteld. Hiermee is de stand verdrievoudigd vergeleken met 2008. De 
toename houdt ongetwijfeld verband met het ouder worden van het bos in het gebied.

Goudvink
In 2008 kon deze fraaie vink voor het eerst als broedvogel worden genoteerd op de 
Vijfhoek. In 2015 werden vier territoria vastgesteld. De vestiging van de Goudvink in 
het gebied en de recente toename past in de landelijke trend en het door vegetatiesuc-
cessie geschikter worden van het terrein voor deze struweelsoort.
Sinds 1990 vertoont de BMP-index van de Goudvink flinke schommelingen. De alge-
hele trend laat een matige toename zien. De soort verschijnt langzaam maar zeker op 
steeds meer plaatsen in het westen van het land als broedvogel.

Appelvink
Centraal in het beboste deel van de Vijfhoek werden twee territoria vastgesteld, één 
meer dan in 2008. De vestiging van de soort en de geleidelijke toename past in de 
landelijke trend en het geschikter worden van het biotoop.

MOERASVOGELS

Blauwborst
Begin jaren negentig werden voor 
het eerst territoria van de Blauwborst 
vastgesteld op de Vijfhoek. Sindsdien 
is het aantal territoria toegenomen, 
tot tien in 2015. De combinatie moe-
ras en struweel doet de soort duidelijk 
goed.

Cetti’s Zanger
Vergeleken met eerdere inventarisa-
ties is de Cetti’s zanger een nieuw-
komer op de Vijfhoek. De afgelopen 
jaren werden regelmatig zingende 
vogels waargenomen in het gebied. 
Alle territoria liggen in het oostelijk 
deel. Ondanks een zwaar interpreta-
tiecriterium van twee waarnemingen 
die nodig zijn voor een geldig terri-
torium konden vier territoria worden 
genoteerd. Op 12 juni zijn zelfs zeven 
uitsluitende waarnemingen van 
Cetti’s zanger gedaan.

Cetti’s zanger is een nieuwkomer op de Vijfhoek
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Ook elders in Nederland doet de soort het goed, zoals in het rivierengebied. Er is sprake 
van een sterke toename. Enkele wat strengere winters hebben recent niet geleid tot een 
ineenstorting van de stand. In dichte ruigtes weet de soort tegenwoordig ook koudepe-
riodes te overleven.

Snor
Net als in 1998 werden drie territoria van de Snor vastgesteld. Alle territoria lagen in 
het oostelijke, natte deel van het terrein. Vreemd is dat de soort zowel in 2007 als in 
2008 niet is vastgesteld. In 1988 en begin jaren negentig konden zelfs vijf territoria 
worden genoteerd.

Rietzanger
Met elf territoria lijkt de stand sterk toegenomen ten opzichte van 2008. Alle territoria 
liggen in het oostelijk deel. Mogelijk is de soort in 2008 onderteld, want de toename op 
de Vijfhoek is veel groter dan de landelijke toename in dezelfde periode. Begin jaren 
negentig werden ook elf territoria vastgesteld.

Rietgors
Vergeleken met 2008 is de soort toegenomen. Op de Vijfhoek liggen de territoria vooral 
aan de rand van het gebied, in de meer open terreingedeeltes. In 1988 en begin jaren 
negentig toen het gebied meer open van karakter was lag het aantal territoria duidelijk 
hoger.

Conclusie
Uit de resultaten van de inventarisatie van de Vijfhoek in 2015 blijkt dat het gebied 
nog steeds van belang is voor vogels. Er werden meer territoria vastgesteld dan ooit. 
Door het beheer van het gebied dat momenteel voornamelijk bestaat uit niets doen 
kunnen natuurlijke processen ongehinderd plaatsvinden. Door vegetatiesuccessie zijn 
bos- en moerasvogels toegenomen. Een mogelijke verklaring voor het grote aantal 
territoria is de toegenomen biomassa: bij genoeg biodiversiteit is er meer plek om te 
nestelen en meer biomassa voor het belangrijkste voedsel: insecten.
In de steeds drukker wordende noordvleugel van de Randstad is de Vijfhoek een rela-
tieve oase van rust, een gebied waar de natuurminnende stedeling werkelijk aan z’n 
trekken kan komen. Hopelijk zal dit in de toekomst ook zo blijven.
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Het is vreemd om foto’s van echte wintervogels uit te kiezen als de zon er een 
heerlijke nazomer van maakt. Maar dat is nu eenmaal zo als je de waarnemin-
gen van het 1e kwartaal 2016 redigeert in september. Frans heeft zorgvuldig 

de waarnemingen uitgeplozen en kwam zelfs een Visdief tegen in januari. Omdat in 
december 2015 een Witwangstern heeft rondgevlogen in deze contreien is het heel 
goed mogelijk dat het deze soort betrof. Maar zeker weten doen we het niet.
We danken alle waarnemers voor hun meldingen! Wilt u de meldingen voor het 2e 
kwartaal uiterlijk 1 oktober hebben ingevoerd?
Roely Bos

Patrijs 23-2 t/m 18-3 Schiphol max. 
6 ex.
Kleine Rietgans 1-1 Weesp 3 ex. over. 
14-2 Nieuwe Gouw 1 ad. 
Dwerggans 3-3 t/m 6-3 Poppendam-
merweeren 1 ex. (Wim van der Schot). 
Brandgans Grootste groep: 14-2 
Waterland 23.939 ex. (Jip Binsbergen, 
Jacques Grégoire). 
Kolgans Grootste groep: 14-2 Wa-
terland 11.616 ex. (Jip Binsbergen, 
Jacques Grégoire). 
Roodhalsgans 3-1 Nieuwe Gouw 1 ex. 

8-1 t/m 11-1 Aetsveldsche Polder 1 ex. 12-2 t/m 18-3 Waterland 1 ex.
Kleine Zwaan 1-1 t/m 19-1 Weesp max. 7 ex. 6-1 IJburg 6 ex. Z. 7-1, 21-1 t/m 25-2 
Bovenkerkerpolder max. 22 ex. 7-2 De Tweede Diem 45 ex. NO. 11-2 Gouwzee 8 ex. 
23-2 Noord 2 ex. NO.
Wilde Zwaan 1-1 t/m 4-3 Aetsveldsche Polder max. 16 ex. 19-1 Overdiemerpolder 5 
ex. 23-2 Westpoort 25 ex. O. 17-3 Wilmkebreek 4 ex. N. 
Rotgans 3-1 t/m 1-2 Waterland 1 ex.
Casarca 22-3 Vecht t.h.v. Weesp 1 ex. N. 31-3 Kinseldam 1 m. 
Krooneend 1-1, 28-2, 13-3 Haven Ballast max. 5 ex. 15-1 t/m 31-3 IJburg max. 20 ex. 
15-1 t/m 30-3 De Tweede Diem max. 5 ex. 23-2, 16-3 t/m 27-3 Zuidoost max. 2 ex. 
25-2, 27-2, 29-2, 14-3 Kinseldam e.o. max. 3 ex. 25-2, 26-2, 15-3 t/m 26-3 Zeeburg 
max. 11 ex. 27-2 Vijfhoek 1 ex. 29-2 Sloterplas 3 ex. 3-3, 21-3 Noord max. 2 ex. 11-3 
Gaasperplas 1 m. 30-3 Entrepothaven 2 ex. 
Witoogeend 4-1 t/m 22-1 Haven Ballast 1 m. 23-1 Gouwzee 1 ex. 12-2 IJmeer 1 v. 
19-2 Vijfhoek 1 ex. 

Waarnemingen 1e kwartaal 2016 Frans Klaasen

Waarnemingenrubriek

Patrijs, Schiphol, 1 april 2016
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Topper 1-1 t/m 13-2 Gouwzee max. 28 ex. 1-1 t/m 8-3 IJmeer max. 13 ex. 
Grote Zee-eend 15-1, 5-2 t/m 13-2 IJmeer 1 v. (Els Velzing). 
Nonnetje 298 meldingen uit de regio. 
Brilduiker Grootste groep: 1-2 IJmeer 180 ex. (Steven van Leeuwen). 
Grote Zaagbek 251 meldingen uit de regio. 
Middelste Zaagbek 155 meldingen uit de regio. 
Smient Grootste groep: 3-2 Ouderkerkerplas 12.000 ex. 
Pijlstaart 169 meldingen uit de regio. 
Zomertaling 1-1 t/m 26-2 Amstel t.h.v. Polder De Ronde Hoep 1 v.. 22-3 t/m 31-3 
Landje van Geijsel 1 m. 25-3 Kinsel 1 ex. 27-3 Ilperveld 1 ex. 31-3 Schiphol 1 ex. 
Wintertaling Grootste groep: 17-1 Kinselbaai 400 ex. (Frank van Groen). 
IJsduiker 3-2 t/m 5-3 IJmeer max. 2 ex. (beide ex. ontdekt door Ellen de Bruin).
Roerdomp 19-1 Diemerpark 1 ex. 19-1 Groote IJpolder/Geuzenbos 1 ex. N. 20-1 t/m 
19-2 Middelpolder 1 ex. 21-1 Muiden 1 ex. 23-1, 3-3 Vijfhoek 1 ex. 23-1, 25-1 Ha-
ven Ballast 1 ex. 28-1, 30-1 Schinkelbos 1 ex. 1-2, 7-3 Brettenzone 1 ex. 11-2, 15-3, 
30-3 Waterland 1 ex. 20-2 t/m 7-3 A’damse Bos 1 ex. 20-2, 10-3 Botshol Grote Wije 
1 ex. 14-3 A1/A9 t.h.v. Knooppunt Diemen 1 ex. over. 19-3 Osdorper Binnenpolder 1 
ex. 30-3 Lutkemeerpolder 1 ex.
Kleine Zilverreiger 15-1 Waterland 1 ex. over. 29-1 Muiden Kruithoorn 1 ex. 30-1 

Grote Zaagbek, Marken, 31 december 2015
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Roodhalsfuut, Vijfhoek, 29 februari 2016
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Bokje, Science Park, 5 maart 2016
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IJmeer 1 ex. O. 1-2 Vijfhoek 1 ex. 24-3 Diemen 1 ex. 
Ooievaar 249 meldingen uit de regio. Broedgevallen: Amstelpark, Zaaiersweg, Frank-
endael, Vrije Geer, Plantage Muidergracht, Vondelpark, Kalfjeslaan/’t Kleine Loopveld, 
Amstelpark
Lepelaar 126 meldingen uit de regio. 
Dodaars Grootste groep: 25-1 Vijfhoek 39 ex. (Guus van Duin). 
Roodhalsfuut 1-1 t/m 31-3 Vijfhoek e.o. 1 ex. 
Kuifduiker 1-1 t/m 17-3 IJmeer max. 2 ex. 12-2 Marken 3 ex. 
Geoorde Fuut 1-1 t/m 30-3 IJburg max. 8 ex. 1-1 t/m 24-3 IJmeer max. 8 ex. 10-1 
Vijfhoek 2 ex. 12-2 Kinselbaai 1 ex. 
Rode Wouw 23-1 IJmeerkust 1 ex. Z. 19-2 Waterland 1 ex. 24-3 Ilperveld 1 ex. NW.  
Zeearend 11-2 Ilperveld 1 ex. ZW. 13-2 Science Park 1 ex. over. 13-2 Het IJ 1 ex. N. 
26-3 IJmeer 1 ex. Z. 27-3 Volgermeerpolder 1 ex. 
Blauwe Kiekendief 2-1 Botshol 1 v. 8-1, 16-3 Aetsveldsche Polder 1 ex. 8-1 t/m 3-3 
Waterland 1 ex. 10-1 Schinkelbos 1 m. 18-1, 23-1 Schiphol max. 2 ex. 11-2, 24-3 Vijf-
hoek 1 ex. 17-2 IJburg 1 ex. O. 26-3 Haven Ballast 1 ex. 
Ruigpootbuizerd 6-3 t/m 29-3 Schiphol 1 m. 
Slechtvalk 395 meldingen uit de regio. 
Smelleken 8-1 Aetsveldsche Polder 1 ex. 18-1 t/m 26-3 Schiphol 1 ex. 27-3 Holen-
drechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. 
Waterral 205 meldingen uit de regio. 
Kraanvogel 19-3 Uithoorn 4 ex. ZO. 
Kluut 5-1 t/m 31-3 Kinseldam e.o. max. 40 ex. 23-2 t/m 31-3 Bovenkerkerpolder max. 
24 ex. 14-3, 30-3 Legmeerpolder 5 ex. 29-3 Schiphol 2 ex. 
Kleine Plevier 18-3 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 4 ex. 19-3, 26-3 Polder IJdoorn  
2 ex. 23-3 t/m 27-3 Bovenkerkerpolder max. 2 ex. 24-3, 29-3 Schiphol 2 ex. 30-3, 
31-3 Lutkemeerpolder max. 4 ex. 30-3 IJburg 1 ex. 31-3 A’damse Bos 1 ad. zk. 
Bontbekplevier 1-1, 30-3, 31-3 IJburg max. 2 ex. 12-3 t/m 24-3 Waterland  max. 3 ex. 
13-3 Marken 2 ex. 22-3, 23-3 Landje van Geijsel max. 4 ex. 27-3 Schinkelbos 1 ex. W. 
Goudplevier Grootste groep: 8-1 Polder De Ronde Hoep 2000 ex. (Frank van Groen). 
Kanoet 3-1 Kinseldam 3 ex. 
Bonte Strandloper 149 meldingen uit de regio. 
Kemphaan 161 meldingen uit de regio. 
Bokje 8-1 t/m 24-3 Waterland 1 ex. 17-1, 5-3, 13-3 Science Park max. 2 ex. 18-1 Hav-
en Ballast 1 ex. 18-1 Amstelveen 1 ex. 20-1, 26-3 Lutkemeerpolder 1 ex. 25-1 t/m 31-1 
AMC 1 ex. 29-1 NT Klarenbeek 1 ex. 7-2 Overhoekse Plasjes 1 ex. 12-2 Ouderkerker-
plas 1 ex. 16-2 Schiphol 1 ex. 
Houtsnip 7-1, 22-1 Noord max. 2 ex. 16-1 Polder De Ronde Hoep 1 ex. 20-1, 25-2 
AMC 1 ex. 6-2, 26-2 Schinkelbos 1 ex. 12-2, 12-3, 14-3, 26-3 A’damse Bos max. 2 ex. 
17-2 Science Park 1 ex. 23-2 Westpoort 2 ex. 24-2 Vondelpark 1 ex. 12-3 Amstelveen 
1 ex. W. 13-3 Zuider-Amstel 1 ex. N. 13-3 Beatrixpark 1 ex. over. 13-3, 15-3, 29-3 
Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. 13-3 Omg. Schiphol 1 ex. over. 13-3 Watergraafs-
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meer 1 ex. over. 13-3 Westerpark 1 ex. over. 14-3 Amstel t.h.v. M.L. Kingpark 1 ex. 
14-3 Sloterpark 1 ex. 18-3 Bos en Lommer 1 ex. over. 21-3, 23-3, 31-3 Westgaarde 
1 ex. 21-3 Duivendrecht 2 ex. 25-3 Waterland 1 ex. 25-3 Ouderkerkerplas 1 ex. 25-3 
Oost 1 ex. 27-3 Diemen 1 ex. Geen enkel dood ex. gemeld. 
Grutto Grootste groep: 8-3 Landje van Geijsel 3000 ex. (Ivan Appel). 
Witgat 16-1, 23-2 Groot-Duivendrechtsche Polder 1 ex. 17-1, 22-1, 26-3 Holendrech-
ter- en Bullewijkerpolder 1 ex. 18-1, 22-1 Muiden Kruithoorn max. 2 ex. 20-1, 26-2 
Haven Ballast 1 ex. 20-1 IJburg 1 ex. 24-1, 6-2, 7-2 Westpoort max. 5 ex. 4-2, 7-2, 
24-3 Legmeerpolder max. 3 ex. 11-2 Diemerbos 1 ex. 16-2 t/m 23-3 Bovenkerkerpol-
der max. 3 ex. 18-2 Vijfhoek 1 ex. 26-2, 16-3, 27-3 Lutkemeerpolder max, 2 ex. 12-3 
Brettenzone 2 ex. 12-3, 18-3 Schiphol 1 ex.
Zwarte Ruiter 16-3 t/m 28-3 Landje van Geijsel 1 ex. 31-3 Marken 1 ex. 
Groenpootruiter Eerste melding: 28-3 Landje van Geijsel 1 ex. (Marissa Stoffers).
Dwergmeeuw 1-1 IJmeer/Muiden max. 6 ex. 
Zwartkopmeeuw Grootste groep: 31-3 Kinseldam 80 ex. (Frank van Groen). 
Geelpootmeeuw 4-1 Muiden Pieren 1 ad. 8-1 Vijfhoek 1 ad. 12-1 t/m Nieuw-West 2e 
kj. 16-1 Het IJ 1 ad. 6-2, 13-3 Kinseldam resp. 2e kj. en 1 ad. 9-2 Watergraafsmeer 1 

Groene specht, Sportpark Ookmeer, 5 februari 2016
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ad. 12-2 IJburg 1 ad. 19-3 IJmeer 1 ad. 19-3 Landje van Geijsel 2e kj. 
Pontische Meeuw 1-1 t/m 27-3 Nieuw-West max. 2 ex. 1-1, 17-2 Muiden 1 ex. 2-1 
t/m 26-3 Oosterpark max. 3 ex. 2-1 t/m 9-2 Venserpolder max. 2 ex. 2-1 Ouderkerk-
erplas 1 ex. 6-1, 21-2 IJburg 1 ex. 9-1 t/m 30-3 Westerpark 1 ex. 16-1 Sloterdijk 1 
ex. 18-1 Schiphol 1 ad. 20-1 Diemen 1 ex. 22-1 Watergraafsmeer 1 ex. 30-1, 3-2 
Amstel 1 ex. 3-2 Indische Buurt 1 ex. 6-2, 22-2 Schellingwoude max. 2 ex. 7-2 
Noord 2e kj. 7-2, 20-2, 21-2, 18-3 Oost 1 ex. 7-2, 19-2, 18-3 Uitdammerdijk max. 4 
ex. 19-2 Oud-Zuid 2 ex. 5-3 Science Park 1 ex. 9-3 Haven Ballast 1 ad. 
Kleine Burgemeester 11-1 t/m 30-3 Nieuw-West 3 ex.  
Grote Stern 17-1 Gouwzee 1 ex. over. (Luud Baas). 
Visdief 10-1 Marken 1 ex. ZW. (Christiaan Knop). Wellicht een Witwangstern.
Kerkuil 18-1 A10 dood ex. 6-2 Noord 1 ex. jagend. 8-2 Weesp Bloemendalerpolder 1 
ex. 12-2, 29-2 A9 t.h.v. resp. Knooppunt Diemen en Ouderkerk aan de Amstel 2 x 1 
dood ex. 25-2 Zunderdorp 1 ex. 25-2 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. 24-3 Boven-
kerkerpolder 2 ex. 30-3 A 10 t.h.v. Noord 1 ex. over. 
Steenuil 8-1, 9-1, 11-2, 8-3 Polder De Ronde Hoep max. 2 ex. 17-2, 10-3, 17-3 
Bovenkerkerpolder max. 2 ex. 
Bosuil 2-1 t/m 15-1 Westerpark 1 m. 5-1 Zuidoost 2 ex. 8-1, 22-2, 26-2, 8-3 Oud-
Zuid 1 ex. 9-1 t/m 14-3 A’damse Bos max. 2 ex. 10-1, 24-2, 21-3 Middelpolder max. 
2 ex. 12-1, 6-2, 10-3 t/m 31-3 Vondelpark max. 2 ex. 13-1, 25-1 t/m 12-3 Centrum 
1 ex. 17-1 Over Bijlmer 1 ex. 18-1 Buitenveldert 1 m. 23-1, 31-1 Sarphatipark 1 ex. 
24-1 t/m 24-3 Kalfjeslaan/’t Kleine Loopveld 1 ex. 11-2 Osdorp 1 m. roep. 16-2, 18-3 
De Baarsjes 1 m. 19-2, 3-3 Gijsbrecht van Aemstelpark 1 ex. 29-2 A2-A10 Knooppunt 
Amstel 1 ex. over. 9-3 Oosterpark 1 ex. roep. 
Ransuil 2-1 t/m 31-3 Zuidoost max. 11 ex. 7-1 t/m 31-3 Amstelveen max. 3 ex. 7-1 
Watergraafsmeer 1 ex. 
21-1 Polder De Nieuwe Bullewijk 1 ex. 23-1 A’damse Bos 1 ex. 3-2 Florapark 1 ex. 
7-2 Schinkelbos 1 ex. 11-2 t/m 2-3 Waterland max. 2 ex. 
12-2 Schiphol 1 ex. 13-2 Aalsmeer max. 3 ex. 16-2 Amstel t.h.v. Ouderkerk aan de 
Amstel 1 ex. 18-3 Westgaarde 1 ex. 
Velduil 25-2 Schiphol 1 ex. 27-2 Baanakkerspark 1 ex. 8-3 Geuzenveld-Slotermeer 1 
ex. 20-3 Noord 1 ex. opvl. 
IJsvogel 397 meldingen uit de regio. 
Groene Specht 115 meldingen uit de regio. 
Noordse Kauw 2-1 Zuidoost 1 ex. 6-1 Rembrandtpark 1 ex. 26-1 Landje van Geijsel 1 
ex. 15-2 Middenhoven/Waardhuizen 1 ex. 16-2 Schiphol 1 ex. 27-2 Slotervaart 1 ex. 
29-2 Weesp 1 ex. 
Roek 2-1 t/m 1-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max. 6 ex. 6-1 t/m 31-3 Zui-
doost max. 5 ex. 9-1, 12-2 t/m 26-3 Weesp max. 5 ex. 16-1,2-2, 23-2 Groot-Duiven-
drechtsche Polder max. 11 ex. 20-1, 23-1 t/m 29-3 Noord max. 10 ex. 3-2, 7-2, 11-2 
Waterland max. 4 ex. 13-2 Abcoude Polder Nellestein 4 ex. 21-2 Bovenkerkerpolder 2 
ex. 2-3 Schiphol 6 ex. 30-3 Telpost Centrum 1 ex. N. 
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Raaf 20-2 Weesp Landscroon 1 ex. over. 
Goudhaan 176 meldingen uit de regio. 
Vuurgoudhaan 90 meldingen uit de regio. 
Kuifmees 13-2 t/m 21-3 Zuider-Amstel 1 ex. (Frank Warendorf).  
Zwarte Mees 140 meldingen uit de regio. Grootste groep: 12-3 Nieuwe Oosterbegraafp-
laats 5 ex. (Zainal Haberham). 
Matkop 1-1 t/m 24-3 Vijfhoek max. 2 ex. 4-1, 23-1, 12-2 IJmeerkust max. 2 ex. 15-
1, 26-2 Haven Ballast 1 ex. 21-1, 5-3 Diemerpark 1 ex. 12-2, 26-3 Weesp 1 ex. 5-3 
Brettenzone 1 ex. 12-3 Westgaarde 1 ex. 22-3, 27-3 Diemerbos 1 ex. 23-3 Gaasper-
zoom 1 ex. 
Baardman 1-1 t/m 17-3 Middelpolder max. 7 ex. 8-1 t/m 27-3 Waterland max. 10 ex. 
17-1, 23-3 t/m 28-3 Diemerpark max. 5 ex. 17-3 Halfweg De Kluut 1 ex. 9-3, 19-3, 
25-3 Vijfhoek 1 ex. 26-3 Haven Ballast 2 ex. 26-3 A’damse Bos 1 ex. 
Boomleeuwerik 12-3 Telpost Centrum 2 ex. (Jan Willem den Besten). 14-3 Vijfhoek 1 
ex. NO. (Guus van Duin, Adrie Streefland). 
Oeverzwaluw Eerste melding: 25-3 Haven Ballast 12 ex. foer. (Ruurd Bennink).
Boerenzwaluw Eerste melding: 23-3 Middenhoven/Waardhuizen 1 ex. (Kees Jonker).
Huiszwaluw Eerste melding: 28-3 A’damse Bos (Amsterdamse Bos).
Cetti’s Zanger 18-1 t/m 27-3 Vijfhoek 1 ex. 29-3 Polder IJdoorn 1 ex. foer. (R. Luntz). 
Witkopstaartmees 5-1, 6-1, 23-1 Amstelveen Randwijck 1 ex. 6-1 Centrum 4 ex. 9-1 
t/m 7-2 Noord max. 3 ex. 26-1 Oosterpark 1 ex. 31-1 Duivendrecht 1 ex. 31-1 AMC 2 
ex. 7-3 De Hoge Dijk 1 ex. 13-3 Diemerpark 1 ex. 
Boomklever 191 meldingen uit de regio. Grootste groep 17-3 Nieuwe Oosterbegraafp-
laats 5 ex. 
Grote Lijster 7-1 Aetsveldsche Polder 1 ex. 30-1, 23-2 Amstelpark 1 ex. 3-2 Polder De 
Ronde Hoep 1 ex. 18-2 t/m 20-2, 27-2 A’damse Bos 1 ex. 23-2 Duivendrecht 1 ex. 25-
2, 29-3 Polder De Nieuwe Bullewijk max. 2 ex. 27-2, 24-3 Vijfhoek 1 ex. 3-3 Water-
land 1 ex. 6-3 Schiphol 1 ex. 11-3 Westgaarde 1 ex. 13-3 Ruigoord 1 ex. 23-3, 30-3 
Telpost Centrum max. 7 ex. over.  
Blauwborst Eerste melding: 24-3 Lutkemeerpolder 1 ex. (Rutger Rotscheid). 
Zwarte Roodstaart 15-1 t/m 12-3 Schiphol max. 2 ex. 26-3 Vijfhoek max. 2 ex. 31-3 
Centrum 1 ex. 31-3 Noord max. 2 ex. 
Roodborsttapuit 1-1 t/m 31-3 Schinkelbos max. 2 ex. 7-2 Bovenkerkerpolder 1 ex. 3-3 
A2/A9 t.h.v.Knooppunt Holendrecht 1 ex. 5-3, 26-3 Sloterpark 1 m. 5-3 t/m 28-3 Mid-
delpolder max. 3 ex. 19-3 Botshol Kleine Wije 3 ex. 25-3, 26-3 Uitdammerdijk 1 ex. 
25-3 IJmeerkust 2 ex. 25-3 Haven Ballast 1 ex. 26-3 Science Park 1 v. 26-3 Vijfhoek 
max. 2 ex. 26-3 Diemerbos 1 ex. 27-3 Sloterplas 1 ex. 29-3 Zuidoost 1 v. 
Tapuit Eerste melding 26-3 Landje van Geijsel 1 ex. (Els Velzing). 
Ringmus 1-1 t/m 22-3  Zuidoost max. 18 ex. 4-1, 26-3 Uitdam max. 2 ex. 9-1, 12-3 
Middenhoven/Waardhuizen max. 2 ex. 9-1 Noord 2 ex. 10-1 Vijfhuizerweg bij Schi-
phol 56 ex. foer. 15-1, 9-3, 30-3 De Tweede Diem max. 4 ex. 28-1 Schellingwoude 2 
ex. 12-2 Muiden 3 ex. 12-2 NT Klarenbeek 1 ex. 12-2 Zeeburg 12 ex. 13-2, 28-2 Bot-
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shol max. 2 ex. 16-2, 29-3 Schiphol max. 2 ex. 19-2 t/m 27-3 Lutkemeerpolder 1 ex. 
22-2 Amstelveen 2 ex. 22-3 Landje van Geijsel 1 ex. 5-3 Watergraafsmeer 7 ex. 11-3, 
18-3 Weesp max. 2 ex. 18-3 Vijfhoek 2 ex. 23-03 Westgaarde 2 ex. 
Gele Kwikstaart 27-3 Landje van Geijsel 1 ex. 30-3 Bovenkerkerpolder 1 ex. 31-3 
Telpost Centrum 1 ex. N. 
Grote Gele Kwikstaart 153 meldingen uit de regio. 
Rouwkwikstaart 18-3 Uitdammerdijk 1 ex. 23-3, 25-3 Landje van Geijsel 1 ex. 28-3 
Lutkemeerpolder 1 ex. 30-3 Schiphol 1 ex. 31-3 A’damse Bos 1 ad. zk. 
Oeverpieper 18-3, 19-3 Uitdammerdijk 1 ex. 
Waterpieper 1-1 t/m 12-3 IJmeer max. 2 ex. 3-1 Bovenkerkerpolder 1 ex. 8-1 t/m 
30-3 A’damse Bos max. 9 ex. 10-1, 17-2, 13-3 Marken 1 ex. 13-1, 14-1, 3-2 t/m 30-3 
Waterland max. 16 ex. 16-1 Afrikahaven 1 ex. 17-1 Haven Ballast 1 ex. 18-1, 8-3 t/m 

Kuifmees bezoekt Amsterdam-Zuid
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26-3 Schiphol 1 ex. 22-2, 26-2 
Schinkelbos resp. 1 en 7 ex. 
12-3, 30-3 Lutkemeerpolder 1 
ex. 13-3 De Eerste Diem 1 ex. 
Keep 3-1 Sloterpark 1 ex. 
3-1, 1-2, 10-2 Westgaarde 
1 ex. 4-1 Schinkelbos 1 ex. 
10-1 Tolhuistuin 1 ex. 18-1 
Kalfjeslaan/’t Kleine Loopveld 
1 ex. 22-1 Slotervaart 2 ex. 
25-1 Nieuwe Oosterbegraaf-
plaats 1 ex. 2-2 Amstelveen 
Randwijck 1 ex. 5-2, 23-2 
Zuidoost 1 ex. 14-2 Aalsmeer 
Oosteinderweg 1 ex. 22-2 t/m 
25-2 AMC max. 3 ex. 22-2 
Golfclub Olympus 3 ex. 25-2 

Uithoorn 1 ex. 27-2, 20-3 A’damse Bos 1 ex. 22-3 Vliegenbos 1 ex. 25-3 De Hoge Dijk 
1 ex. 26-3 Science Park 1 ex. 26-3 Diemerpark 1 ex. 30-3 Weesp 2 ex. 
Kleine Barmsijs 1-1 Haven Ballast 2 ex. 4-1 Uithoorn 1 ex. 10-1 Gaasperpark 1 ex. 17-1 
Noord 4 ex. 26-1 Weesp 1 ex. 13-2 Amstelveense Poel  1 ex. 8-3 Watergraafsmeer 5 ex. 
10-3 Buitenveldert 1 ex.
Grote Barmsijs 1-1 A’damse Bos 1 ex. 26-1 Westgaarde 2 ex. 7-2 Rembrandtpark 1 ex. 
Barmsijs spec. 1-1 Schinkelbos 1 ex. over. 1-1 Aalsmeer Molenpoel 1 ex. over. 10-2 Kop 
van Jut 1 ex. over. 11-2 Frankendael 6 ex. 17-2 IJmeerkust 1 ex. over. 
Kruisbek 12-2 Watergraafsmeer 2 ex. W.
Goudvink 1-1, 17-2 IJmeerkust 1 ex. 3-1, 5-3 Geuzenbos max. 3 ex. 7-1 Sloten Wiel-
erbaan 1 ex. 8-1 VTC Linnaeus 1 ex. 9-1, 10-2, 22-3 Zuidoost 1 ex. 18-1, 20-1 Weesp 
Landscroon 1 ex. 18-1 t/m 26-3 Duivendrecht max. 4 ex. 19-1 t/m 31-3 De Hoge Dijk 
max. 3 ex. 20-1 Brettenzone 3 ex. 20-1, 22-2, 12-3 t/m 31-3 Vijfhoek max. 3 ex. 25-1 
VTC Amstelglorie 1 ex. 26-1, 11-2, 30-3 NT Klarenbeek max. 2 ex. 28-1, 13-3 Gaas-
perpark/zoom max. 2 ex. 5-2, 31-3 Overdiemen 1 ex. 12-2, 9-3, 29-3 Nieuwe Oosterbe-
graafplaats 1 ex. 13-2 Zeeburg 1 ex. 13-2, 20-3 A’damse Bos 1 ex. 28-2, 21-3 Diemer-
park max. 2 ex. 26-3 Diemerbos 1 ex.
Appelvink 3-1 t/m 20-3 Nieuwe Oosterbegraafplaats max. 4 ex. 7-1 t/m 29-3 West-
gaarde max 2 ex. 7-1 Wielerbaan Sloten 4 ex. 7-1 t/m 22-3 Amstelveen max. 2 ex. 
15-1 t/m 21-1 Sloterpark max. 2 ex. 19-1 t/m 25-1 Zuidoost 1 ex. 1-2, 6-3 Watergraaf-
smeer 1 ex. 12-2 Halfweg recreatiegebied Houtrak 2 ex. 3-2 t/m 30-3 A’damse Bos max. 
10 ex. 12-2 Halfweg recreatiegebied Houtrak 2 ex. 8-3 Landje van Geijsel 1 ex. ZW. 
12-3, 26-3 Vijfhoek 1 ex. 26-3 Diemerpark 1 ex.
Geelgors 12-3 Schellingwoude 1 ex. (Peter van Wingerden). 
Grote Alexanderparkiet Slaapplaatstelling: 6-2 ’s-Gravesandeplein 195 ex. (Frank van 
Groen). 

Grote Alexanderparkiet, Frankendael, 27 februari 2016
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VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 52, 2016 nr. 2
Houtrakkerbeemden jaarrond geïnventariseerd 
In 2014 is vrijwel wekelijks de vogelstand opgetekend van dit wetland ten oosten van 
Spaarndam. Mooie aantallen werden genoteerd van bijvoorbeeld Lepelaar, Waterral, 
Kluut, Witgat, Watersnip, Grutto, Kemphaan en Oeverzwaluw. Onder de vele eenden- 
en ganzensoorten zijn ook Nonnetje en Toendrarietgans, onder de steltlopers ook 
Zwarte Ruiter en Groenpootruiter.

Roofvogels van de Amsterdamse Waterleidingduinen 
In 2015 werden de volgende aantallen territoria vastgesteld: Bosuil 15, Buizerd 19, 
Havik 11, Sperwer 2, Wespendief 1. De prooiresten van Buizerd zijn al sinds 1989 ge-
determineerd: 68% Konijn, 5% Veldmuis, 2,5% Bosmuis, 2,5% Rosse Woelmuis, 2,1% 
Mol, 1,4% Zandhagedis, 3% Postduif, 2,5% Gaai, 2,3% Grote Bonte Specht, 2,3% 
Merel, 1,6% Spreeuw en nog 17 diersoorten onder de 1%.

Vogelbotsingen op Schiphol 
Door de zachte winter 2014-2015 overleefden veel muizen in Nederland. Zo ook in de 
graslanden bij de start- en landingsbanen van Schiphol. Dit trok roofvogels aan, waar-
bij vooral het aantal Torenvalken toenam. Of het veel grotere aantal vogelaanvaringen 
in 2015 hierdoor veroorzaakt is, is niet direct duidelijk, maar Schiphol schakelt wel 
over op een grassoort die voor muizen (en insecten) minder aantrekkelijk is.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 40, 2016 nr. 2
Blauwe Reiger, Kluut, IJsvogel 
De Zaanstreek telde in 2015 145 bezette nesten van Blauwe Reiger, wat ongeveer het 
gemiddelde aantal is sinds 2010. De grootste kolonies zijn op de Oude Begraafplaats 
van Wormerveer (65 nesten) en in het In ’t Veldpark van Zaandam (60 nesten). 
Het aantal broedparen van Kluut was in 2015 23-24, wat iets minder is dan het 
gemiddelde aantal sinds 2010. Ze zaten hoofdzakelijk in de Krommenieër Woudpolder 
(8), het Wormer- en Jisperveld (7) en de Wijdewormer (5). 
Naast de nieuwe oeverzwaluwenwand in de Zuiderpolder van Buitenhuizen is een 
eveneens nieuwe ijsvogelwand aangelegd, ter vervanging van de oude. Het leverde 
meteen een geslaagd broedgeval op. In recreatiegebied Het Twiske is een tweede ijs-
vogelwand aangelegd, op het Wezenland, een schiereiland waar bijna niemand komt.

Wat vinden de buren? John van der Woude

Literatuurrubriek
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Record aantal bezoekers open dag 2016 
Het traditionele Fort- en Vogelkijkweekend half maart bij Krommeniedijk was dit 
jaar een groot succes, met maar liefst 1700 bezoekers. De grote opkomst is deels te 
verklaren doordat het fort dat weekend voor het laatst in zijn oorspronkelijke staat 
te bekijken was (het wordt verbouwd), maar niettemin trokken de vogels ook veel 
bekijks, vooral de honderden Grutto’s in de geïnundeerde weilanden. Er werd veel 
informatie verschaft over het vogelen in de Zaanstreek en er werden ook vogelboe-
ken verkocht.

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 59, 2016 nr. 2 en 3
Purperreiger in de Vechtplassen 
In het Naardermeer, de Breukeleveense Plas en de Loenderveense Plas bevinden zich 
kolonies van Purperreiger. Sinds 1991 is het totale aantal nesten toegenomen van 
50 naar 100. Recentelijk is wel de kolonie op de Loenderveense Plas verloren gegaan 
doordat de oevervegetatie was aangetast door ganzenvraat, maar Waternet verjaagt 
de ganzen daar nu zodat de vegetatie zich kan herstellen. De Purperreigers foerage-
ren tot zo’n 15 km in de omtrek, vooral langs sloten in de veenweidegebieden.

De westelijke Eempolders in 1950 
Rinke Tolman inventariseerde in 1950 2000 ha van de westelijke Eempolders. Het 
verslag daarvan is integraal overgenomen in De Kruisbek en de aantallen territoria 
stemmen tot enige weemoed: Kievit 460, Grutto 390, Tureluur 420, Kemphaan 60-
70 hanen op de toernooivelden, Gele Kwikstaart 270, Graspieper 540, Veldleeuwerik 
480, Zomertaling 16, Kwartel 3, Grote Karekiet 25. Wel was Rietzanger toen veel 
zeldzamer dan nu: Tolman telde slechts 6 territoria.

Vogelen met de fietsboot op de Eem 
Van half april tot in oktober vaart de toeristische fietsboot de Eemlijn vanuit Amers-
foort naar Huizen of Spakenburg. Vanaf de boot kun je vogels kijken, en omdat er 
diverse opstapplaatsen zijn kun je de boottocht naar believen inlassen in een vogel-
fietstocht door het Gooi en de westelijke Eempolders. Zie verder www.eemlijn.nl.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 50, 2016 nr. 2
Grote Zilverreiger Eempolders 
Bij de systematische jaarrond vogeltellingen in de westelijke Eempolders bleken 
foeragerende Grote Zilverreigers van 2004 tot 2007 explosief toegenomen tot 300 
exemplaren. Daarna zakte het aantal terug tot 100-150 totdat in het muizenjaar 
2014 het aantal omhoog schoot naar ruim 600. Ook in het begin van 2015 waren er 
nog veel veldmuizen, maar daarna was het afgelopen en zakte het aantal Zilverrei-
gers weer terug naar het oude niveau van 300 exemplaren. In de maanden april en 

De Gierzwaluw

In 2015 werden door de VWG Het Gooi in totaal 481 broedparen van de Oeverzwaluw geteld
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De Gierzwaluw

mei worden vrijwel geen Zilverreigers gezien maar verder het hele jaar door wel, in 
2014 en 2015 zelfs al in behoorlijke aantallen vanaf eind juni.

Oever- en Huiszwaluwkolonies 
In 2015 telde het werkgebied van deze VWG negen kolonies van Oeverzwaluw, met in 
totaal 481 broedparen, wat een kwart minder is dan in 2014. Onverminderd groot blijft 
de kolonie in de Horstermeer (182 nesten, locatie CITO). Onderhoud door Rijkswater-
staat aan de kunstwand aan de Oostdijk bij Naarden resulteerde in een bezetting van 
68 nesten tegen slechts 4 in het jaar vóór het onderhoud. Het aantal bezette nesten van 
Huiszwaluw was opnieuw een kleine duizend. Van de 172 objecten met Huiszwaluw-
nesten zijn er slechts vijf met meer dan 25 nesten. De absolute topper is wederom de 
kolonie in de Noordpolder ten oosten van Muiden (128 nesten). Voor het eerst was ook 
de zwaluwtil aan de Zomerkade van Huizen bewoond, met drie bezette kunstnesten.

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 34, 2016 nr. 2
IJsvogelkijkhut in Hortus Alkmaar 
Al meer dan 15 jaar broeden IJsvogels in deze botanische tuin. Bij de nestwand is nu 
een luxe kijkhut gebouwd met regisseursglas, dus glas waar de bezoeker wel doorheen 
kan kijken maar de IJsvogels niet.
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VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 51, 2016 nr. 3
Wespendief broedend bij Castricum 
In 2015 was in het duingebied bij Castricum sprake van twee succesvolle broedgeval-
len van Havik. Dat is volgens de tellers ongunstig voor broedgevallen van Wespendief 
in hetzelfde gebied. Maar 2015 was een goed wespenjaar en er waren tenminste één en 
waarschijnlijk twee succesvolle broedgevallen van Wespendief in dit gebied.

VWG Texel - De Skor jg. 35, 2016 nr. 2
Tapuit broedt nog wel op Texel 
Tapuit wordt als broedvogel in Nederland steeds 
schaarser. Op Texel zijn ze sinds de jaren 70 van de 
vorige eeuw in aantal achteruit gegaan van een klei-
ne 200 tot ca. 15 broedparen, maar in 2014 en 2015 
werden er ineens weer ca. 50 broedparen geteld. De 
meeste daarvan zaten in de Eierlandse duinen. Moge-
lijk speelt hier een tellers-effect een rol, want in deze 
twee jaren was een ervaren, zojuist gepensioneerde teller zeer actief op zoek naar Tapuit 
in dit duingebied. Het favoriete broedgebied van Tapuit bestaat uit een mozaïek van lage 
en hoge duinvegetaties in combinatie met stuifplekken en konijnenholen.
Er zijn tal van oorzaken aan te wijzen voor de achteruitgang van Tapuit in Nederland, 
maar de belangrijkste lijkt de aanvoer te zijn van vermestende en verzurende stoffen via 
de lucht. Daardoor wordt de vegetatie steeds dichter en hoger.

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 32, 2016 nr. 2
Vrijwilligers gezocht voor groenbeheer bij spoorlijntje 
De historische spoorlijn van het Haarlemmermeerstation naar Bovenkerk is ook ecolo-
gisch interessant, niet alleen voor planten maar ook voor IJsvogel, marterachtigen en 
Ringslang. Voor het ecologisch beheer worden vrijwilligers gezocht. Mail voor informa-
tie met info@stichtingmeergroen.nl.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 48, 2016 nr. 3
Houtsnip in de AW-duinen 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen is ter hoogte van De Zilk op 15 juni 2015 een 
simultaantelling gehouden van baltsende Houtsnippen. Het betreft de driehoek tussen 
ingang De Zilk, het zweefvliegveld en Ruigenhoek. Geteld werd tussen 22:00 en 23:15 
uur. In het noordelijke deel bleek één haantje actief, in het westelijke deel twee en in de 
zuidoosthoek (het duingebied tussen De Zilk en Ruigenhoek) drie. Dit laatste deelgebied 
grenst aan de parkeerplaats van ingang De Zilk, wat handig is voor een bezoek laat op 
de avond.
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