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A

ls ik dit schrijf (november ‘16) is de tijd van de burgemeesters weer
aangebroken, zowel de Grote als de Kleine heeft zich gepresenteerd in
Amsterdam. De Staatsliedenbuurt kon zich deze keer verheugen in de
aanwezigheid van een Kleine. Karel Buitenkamp maakte er een mooie foto van.
U kunt hem zien op pagina 35.
Velen hebben zich ook gespoed naar het buurtje in het zuidoostelijke hoekje van
de Sloterplas waar een groepje Pestvogels zich tegoed deed aan de overvloed aan
bessen, net als elders in het land. Een influx zogezegd. Ook in andere delen van
Amsterdam, zoals Artis, verschenen Pestvogels. Ze blijven bijzonder, met hun
delicate kleuren en rinkelende roepje.

FOTO: ROELY BOS, SLOTERVAART, 6-11-2016

Dan even aandacht voor wat anders: de Nieuwjaarsborrel heeft plaats op donderdag 19 januari, voorafgegaan door de traditionele Lezing Voor en Door Leden.
Geeft u zich vooral hiervoor op als u afgelopen jaar iets aardigs heeft meegemaakt
op vogelgebied. Secretariaat@vogelsamsterdam.nl. En noteert u de datum vast
van onze Algemene Ledenvergadering: donderdag 20 april!

De Pestvogel in het engels ‘waxwing’ genoemd naar de rode, wasachtige topjes op de vleugelveren.
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Activiteiten algemeen
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 regenkleding, en
evt. een bandenplaksetje.
Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor
Excursie met sneeuw in Zeeland, 12 februari 2012
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 Erik Hölscher, e.holscher1@upcmail.nl . Neem contact
op als je zelf een excursie wilt begeleiden.
Houd voor wijzigingen in het excursieschema onze website in de gaten:
www.vogelsamsterdam.nl.
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 geleend worden en de kinderen krijgen vogelkaarten
waarop de soorten kunnen worden aangetekend. 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, anneliesdekleyn@hetnet.nl, via de website vogelsamsterdam.nl, onder het kopje Jeugd.
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Excursies in 2017 Erik Hölscher

FOTO: ROELY BOS, NOETSELERBERG, 28-03-2010

dijk naar de Makkumer Noordwaard, Workumer Buitenwaard, Oudega, Molkwerum en
Gaasterland te rijden. Of we maken het rondje andersom. De excursie duurt de hele
dag, dus eten en drinken mee. Verzamelen om 8.00 uur op het IJsbaanpad naast de
Amstelveenseweg. Aanmelding bij Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl.

Op weg naar het Korhoen

Maart: Verrassings- /twitchexcursie auto-excursie
Met in ieder geval aandacht voor spechten.

April: Flamingo-excursie auto-excursie
Flamingo-excursie naar het Zwillbrocker Venn op de grens van Duitsland.

Mei:
wordt nog overlegd.

D

Juni: Waterleidingduinen/Kennemerduinen wandelexcursie

De excursiecommissie heeft zich gebogen over het excursieprogramma voor 2017.
Uitgangspunten zijn:

Naar wens te combineren met dagexcursie en pannenkoekdiner en ’s avonds nachtzwaluwen. Rond middernacht terug.

Iedere maand een excursie - Dichterbij en verder weg en afwisseling in biotopen - Een
buitenlandse excursie - Indien mogelijk één of meer meerdaagse excursies in Nederland
of niet al te ver weg.

Augustus: Plas/dras polder Tienhoven en Groene Jonker wandelexcursie

e aankondiging van de excursies verloopt deze keer anders dan voorheen, de data
staan namelijk nog niet vast. Lees zorgvuldig het onderstaande.

Juli: Nachtzwaluwenexcursie Oud-Leusden

September: Vogeltrekexcursie naar Tarifa in Spanje vliegtuig en auto

Nog lang niet alles is op deelniveau al geregeld, dat gebeurt werkenderweg.

Gids Mike Hirschler.
In januari/februari zal er toelichting worden gegeven en belangstelling worden gepeild.

Geheel vastgelegde excursies zullen ruim op tijd op de website worden vermeld.

Oktober: verrassings- /twitchexcursie (wellicht Texel) .

Zondag 8 januari 2017 Waterland onze traditionele fietsexcursie

November: 10-13 Zeevogels, Lauwersmeer en Waddenzee boottocht

Vogeldeskundige Jip Binsbergen
De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden vast ook Smienten, Nonnetjes
en Goudplevieren. Om 8.00 uur verzamelen we bij de molen/Brouwerij het IJ aan de
Funenkade.
Graag opgeven bij: E.M.Binsbergen@uva.nl

Na peiling van de belangstelling voor deze excursie (in verband met reservering van de
boottocht over de wadden) hebben zich voldoende deelnemers opgegeven. Kijk op de
website of er nog plaatsen vrij zijn.

Zaterdag 18 februari 2017: Ganzen in Friesland auto-excursie

Tussendoor zijn plaatselijke excursies mogelijk naar de Brettenzone, Diemerpark/Muiden, Polder IJdoorn, Landje van Geijsel en eventueel IJmuiden (kan met de bus).
Houd dus voor actueel nieuws over excursies altijd goed de website in de gaten:
www.vogelsamsterdam.nl

Vogeldeskundige Mark Kuiper
Op deze excursie naar Friesland zullen we beslist veel ganzen zien maar is er natuurlijk
te land, in de lucht en in het water nog veel meer te zien. Het plan is via de Afsluit-
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Voor alle excursies hieronder geldt dat zodra er meer informatie is dit op de website te
vinden is.
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December: Zeeland auto-excursie
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Vogels leren kennen en kijken met ervaren vogelkenners

Jeugdexcursies Annelies de Kleyn

koud is, zijn de Kieviten hier gebleven. Ook maken we kans Wulpen te zien. In het
water zwemmen verschillende soorten eenden en misschien zaagbekken. En er kan
natuurlijk altijd een roofvogel overvliegen. We gaan dit keer samen met Frank van
Groen.

Zondag 12 maart 14: 00 – 15:30 uur Grutto’s begroeten op het Landje
van Geijsel
Het is misschien nog koud, maar toch komt de lente er aan! Dat kunnen we zien op
het Landje van Geijsel, even ten zuiden van Amsterdam. De Grutto’s, die in Afrika
overwinterd hebben, zijn weer terug in Nederland. Ze blijven een poos in dit plasdrasgebied om lekker veel te eten, want na die lange reis hebben ze reuze honger!
Als ze op krachten zijn gekomen gaan ze naar de weilanden om daar te broeden.
Natuurlijk zien we niet alleen Grutto’s. Ook de Tureluurs zijn terug. En we zullen
Kemphanen zien en andere steltlopers. En veel eenden: Smienten, Wintertalingen,
Slobeenden, Bergeenden en wie weet zo’n prachtige Pijlstaart.

FOTO: SASKIA VAN LOENEN

Zondag 26 maart 9: 00 – 10:30
uur Park Frankendael

A

anmelden bij Annelies de Kleyn, via www.vogelsamsterdam.nl, onder het kopje Jeugd.
Daar staat ook uitgebreide informatie over de excursies.

Zondag 22 januari 10: 00 – 11:30 uur Oosterpark
Welke vogels overwinteren in het Oosterpark? Zijn ze nu allemaal stil of horen we sommige vogels ook zingen? Soms zitten er bij de vijver ganzen en meeuwen die geringd
zijn. Kan jij door de telescoop lezen welk nummer er op de ring staat? Dan kunnen we
later opzoeken waar hij is geringd, hoe oud hij is en hoe lang hij al in het Oosterpark
verblijft.

Zondag 12 februari 14: 00 – 15:30 uur Ganzen kijken in Waterland
Veel ganzen uit het noorden overwinteren in de weilanden van Waterland. Zitten er ook
nog weidevogels tussen? De Grutto’s en Tureluurs zijn nu in Afrika, maar als het niet te

8
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De lente is begonnen! De vogels zingen!
We gaan ze beluisteren en bekijken. Kan
jij hun zang uit elkaar houden? Zou
de Tjiftjaf al terug zijn uit het zuiden?
Zijn liedje is makkelijk te onthouden!
Natuurlijk hopen we ook Roodborstjes
en Winterkoninkjes te zien en te horen.
En Merels, Zanglijsters, Boomkruipers,
Boomklevers en verschillende soorten
mezen.
En zitten de Ooievaars al op hun nest?

Het Roodborstje zingt het hele jaar door

Zondag 2 april 9: 00 – 10:30 Flevopark
Ook in Het Flevopark zullen de vogels nu volop zingen. Zien we ze misschien met
nestmateriaal slepen? En zullen we de Futen weer zien baltsen, zoals vorig jaar? We
kijken hoe de verschillende vogels er uitzien en proberen ook hun zang te leren kennen.

Zondag 9 april 9: 00 – 10:30 Amstelpark
De lente is al een paar weken oud. Zou de Zwartkop al terug zijn uit Afrika? Als we
veel geluk hebben zien we ook het vrouwtje. Zij heet ook wel Zwartkopje, maar haar
kopje is bruin. We zouden in dit park ook het kleinste vogeltje van Nederland kunnen zien en vooral horen: het Goudhaantje met zijn ijle hoge roepjes. En natuurlijk
gaan we ook op bezoek bij de grootste vogel van Nederland: de Ooievaar!
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Lezingen Roely Bos
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Cursus Vogels kijken 2017 Frank van Groen

Donderdag 19 januari,
Nieuwjaarsborrel, lezing Voor

FOTO: MARISKA VAN DER LEIJ

en Door Leden
Vanavond houden we weer onze
traditionele lezing voor en door
leden. In de afgelopen jaren zijn
door onze leden al veel mooie,
aandoenlijke, hilarische en spectaculaire lezingen gehouden, die
allemaal streden om een van de
twee wisseltrofeeën: De Gierzwaluw als eerste prijs, en de Bosuil
als aanmoedigingsprijs. In het
Wisseltrofee De Gierzwaluw, gemaakt door Zweitse Scheeringa
verleden waren er regels om aan
te voldoen: de lezing mocht niet
langer duren dan vijf minuten en moest gaan over een vogelgebeurtenis in Nederland
in het afgelopen jaar. Gebleken is dat de vijf minuten eigenlijk altijd worden overschreden, de belevenissen vergen meer podiumtijd. En af en toe sluipt het buitenland
ook binnen, maar dat hindert niet zo want mooie verhalen zijn altijd welkom. Meldt
u dus aan bij het secretariaat om uw leukste verhaal te vertellen, geïllustreerd met
foto’s of een filmpje, secretariaat@vogelsamsterdam.nl. De rest van de avond wordt
gereserveerd voor onze Nieuwjaarsborrel, met altijd weer lekker hapjes en drankjes!
Speuren naar een Appelvink bij de Poel in het Amsterdamse Bos

Maandag 13 februari, Bescherming van stadsvogels lezing van Jip Louwe
Kooijmans
Ons lid Jip Louwe Kooijmans, werkzaam bij Vogelbescherming, presenteert hoe op
basis van de huidige kennis van de stad als leefgebied voor vogels de beschermingsfilosofie van Vogelbescherming Nederland wordt toegepast. Met andere woorden, wat
is er de afgelopen tien jaar met behulp van het Actieplan Stadsvogels van 2006 in
gang gezet, en wat kan iedereen bijdragen aan de stad als leefgebied voor vogels, nu
en in de toekomst.
In maart komt er wellicht een lezing over Gierzwaluwen. Houd onze website in de
gaten!

Donderdag 20 april, Algemene Ledenvergadering
Noteert u deze datum vast in uw agenda. De agenda en de financiële verantwoording
zullen voor die datum aan u bekend worden gemaakt.
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n het voorjaar van 2017 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam voor de
tiende keer op rij de cursus Vogels kijken.
Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)
cursus. Natuurlijk zijn ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden welkom als cursist. Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de
vogelcursus op zangvogels. In 2017 wordt de herkenning van roofvogels, eenden,
meeuwen en steltlopers behandeld. Deze cursus is dus ook interessant voor de
deelnemers aan de vogelcursus van 2016. Andere soorten die worden waargenomen
tijdens de excursies worden uiteraard “meegenomen”.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten: twee theorielessen (’s avonds van 20 tot
ca. 22 uur) en vier praktijklessen (’s ochtends), die worden gegeven door ervaren
leden van de vogelwerkgroep.
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M.
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11

Vogels leren kennen en kijken met ervaren vogelkenners

De Gierzwaluw

De Gierzwaluw
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FOTO: FRANK VAN GROEN

De VWG-vogelcursus in 2016 Frank van Groen

De Buizerd is de meest algemene roofvogel van Nederland.
Een groepje cursisten op een zonnige ochtend in het Diemerpark
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende data in 2017

datum

Onderwerp

verzamelen

Theorie 1

woensdagavond

15-2

roofvogels & eenden

20:00u 1e Helmersstr.106M

Praktijk 1

zaterdagochtend

18-2

fietsexcursie Waterland (eenden)

08:00u Molen De Gooijer

Praktijk 2

zondagochtend

12-3

auto-excursie Flevopolder (roofvogels)

08:00u IJsbaanpad

Theorie 2

woensdagavond

15-3

meeuwen & steltlopers

20:00u 1e Helmersstr.106M

Praktijk 3

zaterdagochtend

25-3

auto-/wandelexcursie IJmuiden (meeuwen)

07:00u IJsbaanpad

Praktijk 4

zondagochtend

23-4

fietsexcursie Geijsel & Waverhoek (steltlopers)

07:00u t.o. ingang Zorgvlied

Aanmelden
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl
en door overmaking van het cursusbedrag (€25 voor leden, €30 voor niet-leden) op
rekeningnummer NL60INGB0005060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam
te Amsterdam, onder vermelding van Vogelcursus 2017.
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V

oor de negende maal op rij is in het voorjaar van 2016 de jaarlijkse vwgvogelcursus georganiseerd. Drijvende krachten achter de cursus zijn al jaren
Evert Pellenkoft en ondergetekende. Met 43 deelnemers zat de cursus ook dit
jaar weer vol. In de afgelopen negen jaar volgden in totaal 241 verschillende mensen
de vogelcursus.
De cursus wordt in twee varianten aangeboden. In even jaren ligt de nadruk op
zangvogels en in oneven jaren op andere moeilijke groepen als eenden, roofvogels,
meeuwen en steltlopers. Veel mensen doen dan ook twee jaar mee.
De cursus bestaat uit twee theorielessen en vier of vijf praktijklessen in de vorm van
excursies. De cursusklapper is digitaal toegestuurd. Op beide theorielessen is zoals altijd
een rijk geïllustreerde presentatie gegeven waarin tal van wetenswaardigheden en geluiden van zangvogels de revue passeren. Voor elk cursusonderdeel krijgen de cursisten
een herinneringsmail met aandachtspunten en tips en na afloop van elke excursie een
overzicht met de waargenomen soorten.
De excursies worden begeleid door doorgewinterde vogelwerkgroepleden. Vanwege het
wederom grote aantal deelnemers waren bij elke les drie docenten aanwezig. Excursiedoelen waren dit jaar Amstelpark en Middelpolder (2 april), Amsterdamse Bos en
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Deel 1

Vogelveren Theo van Lent

Schinkelbos(24 april), Diemerpark en Vijfhoek (1 mei), Duin en Kruidberg (21 mei) en
tot slot de landgoederen bij ’s Graveland en de Dammerkade bij Ankeveen (5 juni). De
excursies werden dit jaar op enthousiaste wijze begeleid door Evert Pellenkoft, Frank
van Groen, Frank Visbeen, Merijn van Leeuwen, Rob Baars, Teun van Dijk en Walter
Duyves. Tijdens de excursies wordt in kleine groepen gekeken en geluisterd naar vogels. Er is uiteraard volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Naast de zangvogels en hun geluiden wordt uiteraard ook aandacht besteed aan andere
interessante vogels die in beeld komen. Tijdens de vijf excursies zijn in het totaal 118
soorten vogels waargenomen. Veel aandacht was er voor de herkenning van de zang
van algemene soorten zangvogels. Bijzonder was een Vale Gier die door één groep
werd gezien in Duin en Kruidberg. Andere bijzondere waarnemingen betroffen een
Purperreiger over de Vijfhoek, een Wespendief boven het Spanderswoud en Beflijsters
in het Schinkelbos.
Na afloop van de cursus zijn de antwoorden op de opdrachten in de cursusklapper per
mail naar alle cursisten gestuurd.
De jaarlijkse vogelcursus draagt bij aan de het verspreiden van kennis over en liefde
voor wilde vogels in en rond Amsterdam, één van de doelstellingen van de vogelwerkgroep. Door de vogelcursus worden de cursisten gestimuleerd hun hobby verder te
ontwikkelen. Tijdens de lessen kunnen de cursisten medevogelaars in een ongedwongen sfeer ontmoeten. Naar aanleiding van de cursus worden elk jaar weer verschillende
mensen lid van de vereniging, gaan op eigen houtje het veld in en maken kennis met
andere vogelaars. Hopelijk draagt de cursus op termijn ook bij aan de andere doelen
van de vogelwerkgroep, te weten onderzoek naar vogels en bescherming van vogels.

V
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ILLUSTRATIES: THEO VAN LENT

FOTO: ROBERT HEEMSKERK

ogelliefhebbers kunnen het
niet laten om voortdurend op
vogels te letten.
Of er iets te zien is, of te horen. Je
kent het wel, je staat te praten met
iemand op straat maar je kijkt onwillekeurig over diens schouder naar
een overvliegende vogel. Meestal
een tamme duif of een Kokmeeuw,
maar je weet maar nooit, je moet het
gewoon zien!
Als je de eerste Merel van het seizoen
hoort zingen wil je meteen tegen een
voorbijganger zeggen: ‘Hoort u dat?
De eerste Merel van het jaar!’ Het
zien van een formatie ganzen boven
de stad doet je van je fiets afstappen.
Een prooirest van een Wilde eend (vrouw)
Als het stadsgeluid niet te hard is
kun je de ganzen horen. Wat prachtig! Je begrijpt eigenlijk niet dat andere mensen zoiets moois niet eens opmerken. Ik
kijk altijd op straat of ik veren zie liggen. In bos en veld ook, zeker als het een prooirest betreft, maar je loopt altijd wel eens over straat. Je kunt vrij gemakkelijk de soort
determineren en je kunt zien op welke plek de veer in de vogel heeft gezeten. Ik neem
een mooie verse veer altijd mee, maar ik ben dan ook een plumofiel én (uiteraard) in
het bezit van een plumarium. Stel, je vindt deze veer op straat.

FOTO: MARIANNE SLOT, IJBURG, 8-10-2016

IJsgors, een zeldzame soort voor de regio Amsterdam

De Gierzwaluw

staartpen

Aan de vorm en de grootte
zie je meteen dat het geen
donsveer kan zijn, het is een
slagpen of een staartpen. Dit
is een staartpen, te herkennen aan het min of meer
evenwijdig lopen van de
buitenlijnen. Welke vogel
heeft deze staartpen verloren? Als je dat wilt weten
dan zijn er goede boeken
over veren, die ik onderaan
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Een gemiddelde armpen ziet er zó uit.

Armpe

n

Op straat liggen niet zo vaak veren, betere plekken zijn parken waar aan een
vijverrand veel veren te vinden zijn. Die
zijn meestal van meeuwen en eenden.
’s Zomers kun je in Waterland vaak op
één plek diverse veren van de Knobbelzwaan vinden.
Maar het allermooiste is het vinden van
een prooirest. Als deze vers is kun je de
bovengenoemde slag- en staartpennen
verzamelen en ook de donsveren bekijken. Bij een Zanglijster zie je hoe de
spikkels op de borst en buik per veertje
worden gevormd.
Een prooirest van een Wintertaling is
ook niet te versmaden: het groen op
de armpennen die voor de glanzende
spiegel zorgen en de borstveertjes met
een uiterst dunne bandering.

du

im

ve

tje

han

Alula

Ze zijn zeldzaam, elke vogel heeft er
maar acht: vier links, vier rechts. Je
kunt bij een biddende Torenvalk die
veertjes halverwege de voorvleugel
mooi zien, maar dan moet het niet te
hard waaien. Ze dienen voor de stabiliteit. Bij een landende reiger kun je ze
mooi zien ‘opwaaieren’ op het moment
van de landing.

er

Dan deze veer.
Nu wordt het tijd de Svensson ‘ANWB Vogelgids van Europa’ erbij te pakken. Aan de
binnenkant van het omslag staat een afbeelding van de bovenvleugel. De slagpennen
worden gesplitst in hand- en armpennen. Dit is een handpen, er is een lichte inkeping
te zien, die overigens per vogelsoort verschilt.

De mooiste veertjes vind ik de duimveertjes of alula’s.

FOTO: ROELY BOS

dit artikel vermeld. Op facebook bestaat de site ‘Determinatie van veren’. Om een veer
op naam te brengen is het belangrijk om de lengte vast te stellen. Als mensen een
veertje met hun telefoontje fotograferen, leggen ze er een euromunt bij, dan heb je
een idee van de grootte. Maar het mooist is natuurlijk een centimeter erlangs.

Alle pennen én de duimveertjes zijn hier goed te zien

Behalve de vleugelpennen en de staartpennen heeft een vogel talloze dek- en
donsveren. Als je er een los ziet liggen is het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk om
zo’n veertje op naam te brengen. Maar er zijn uitzonderingen. De kleine handpendekveertjes van de Gaai zijn onmiskenbaar met hun zwarte en blauwe streepjes. Iedere
vogelliefhebber neemt dat veertje mee! Een dekveer van een Fazant is ook herkenbaar
door de tekening.
Die is meer symmetrisch dan de handpen.
Let wel, dit zijn allemaal basisvormen. Een staartpen van een kauw ziet er anders uit
dan die van een wilde eend. De handpennen van een fazant zijn stijf en wat gebogen,
maar hebben toch de ‘oervorm.’ Daar heb ik het in deel 2 over.
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Als je veren wilt leren kennen is een tocht langs het strand of langs een parkvijver
een goed begin. Daar liggen veel veren en kun je de grootte ervan meteen vergelijken
met andere veren.
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Ransuil

ILLUSTRATIES: THEO VAN LENT

specht
Grote bonte

Van de Noordzee tot de Bosporus 3
Als veren goed droog zijn kun je ze prima bewaren in een schoenendoos of een afsluitbare plastic doos. Zelf heb ik nog ruiveren van de Havik van de Utrechtse Heuvelrug
die bijna vijftig jaar geleden zijn opgeraapt. Mocht je een veer vinden die je niet kunt
thuisbrengen, mail mij op theovanlent@gmail.com. Let wel, de determinatie is niet verzekerd. Maar bij de facebook-pagina ‘Determinatie van veren’ zitten een paar experts.
Tracks and signs of the birds of Britain & Europe
Roy Brown, John Ferguson, Michael Lawrence
and David Lees
Helm identification guides
Vogelveren (Uit het Duits vertaald)
Einhard Bezzel
Fontaine uitgevers
Die Federn der Vögel Mitteleuropas: Ein Handbuch zur Bestimmung der wichtigsten Arten
Hans-Heiner Bergmann
Aula
Facebook-pagina ‘Determinatie van veren’
Internetsite van Michel Klemann
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Column Jacques Grégoire

J

acques Grégoire is kunstenaar en
wandelt voor zijn nieuwe kunstproject in de voetsporen van de Britse
schrijver Patrick Leigh Fermor, die in
1932 van de Noordzee naar de Bosporus liep.
Voor De Gierzwaluw zet hij zijn observaties 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 voortkomende verspreiding van vogels over het
continent. Elke dag schetst en aquarelleert hij het veranderende landschap en
portretteert hij in inkt de vogelsoorten
die hij tegenkomt.

Winter Reise in februari en maart 2016.
De tocht van Heidelberg naar München
op het omslagpunt van winter naar
voorjaar is het nemen van een bepaald
risico wat betreft de omstandigheden
waaronder ik ga lopen. Ik ben op alles
voorbereid, van stromende regen tot een
dik pak sneeuw.
Op de toppen van de bergen boven Heidelberg ligt in de schaduw nog sneeuw.
Het is fris met een temperatuur van 5
graden onder nul, maar de lucht is helder
en een waterig zonnetje geeft toch een
gevoel van warmte. Ik word begroet
door de geluiden van de Kraai, mussen, Boomklevers en een Groene Specht.
De eerste wintervogel die ik zie, een
Koperwiek, scharrelt onder een oude appelboom terwijl hij zich te goed doet aan
het rottende fruit. Ik neem rustig de tijd
om de vogel te observeren en verbaas me
hoe dichtbij ik kan komen.
De lunch geniet ik in de luwte van een
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kerktoren terwijl ik me warm aan de zon.
Boven het dorp vliegen twee Ooievaars,
voorbode van iets moois?
Langzaam maar zeker loop ik steeds
verder het binnenland in. Het landschap wordt glooiend en ik loop uren
door bossen en langs struiken. Ik ontdek

20

een Havik tussen de kale takken en na
lang onderzoek kom ik er achter dat het
mysterieuze geluid dat ik telkens hoor
door een Zwarte Specht wordt gemaakt.
Wanneer ik ploeterend door een dik pak
sneeuw de waterscheiding van de Rijn
en Donau opklim, tweehonderd meter
de Schwabische Alb op, zit de Zwarte
Specht als een grote zwarte kat tegen de
bast van een oude eik. Terwijl hij boven
me heen en weer vliegt alsof ik er niet
ben, kom ik zijn wereld binnen.
Gedurende de dagen dat ik in dit winterweer door de bossen van dorp naar dorp
loop kom ik niemand tegen. Soms hoor
ik in de verte houthakkers bomen vellen
en op een ochtend loop ik door een van
hun kampen en krijg ik warme koffie
aangeboden en spreken we met elkaar
rond een kampvuur. Sinds 1935 lijkt er
niet veel te zijn veranderd in de natuur.
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De steden waar ik doorheen loop zijn
allemaal wél compleet veranderd sinds
Leigh Fermors bezoek. Elke stad en elk
dorp met een station is gebombardeerd,
met als gevolg een enorm verlies aan
cultureel erfgoed en houten huizen die
in de vlammen opgingen. De herbouwde huizen zijn veel degelijker dan de
middeleeuwse huizen die verloren zijn
gegaan, waarmee ook veel nestplekken
verdwenen. Gemiddeld zie ik tijdens het
lopen elke dag 26 verschillende soorten
maar mis ik de Zwarte Roodstaart, die
een echte zomervogel blijkt te zijn.
Boven de besneeuwde velden vliegen
Rode Wouwen en een grote verrassing:
de Veldleeuwerik. Ik heb nooit geweten
dat sommige dieren ook in de winter als
standvogel blijven, voor mij was het de
ultieme zomervogel.
Ik daal af aan de andere zijde van de
waterscheiding en bevind me nu in het
stroomgebied van de Donau, de grootste
rivier van Midden-Europa. Direct valt me
iets op aan het bezinksel in het water.
Het is in tegenstelling tot dat van de Rijn
niet zwart, maar wit. De ondergrond van
de Donau bestaat uit leem en kalk, de
Rijn is ontstaan in een granieten omgeving. Het is het bezinksel dat de Donau
zijn beroemde blauwe kleur geeft.
Grote Zaagbekken zwemmen vlak langs
de oever tegen de stroom van de Donau
in, terwijl ik een kop thee neem tijdens
het vastleggen van de biotoop. Ze blijven
tien minuten lang op een afstand van
drie meter van me vandaan, zodat ik alle
details kan bekijken en schetsen.
Ik zie een man en vrouw Brilduiker op
een plek waar ik ze niet snel verwacht
zou hebben. Krooneend, Waterpieper,
Grote Canadese Ganzen, Fuut, Dodaars,
Witte en Gele Kwikstaarten, de hele dag
word ik begeleid door vogels met zin in

de lente. De mens is de grote afwezige.
Ik blijk door de geschiedenis te lopen
wanneer ik diep in een bos in Beieren
een enorme grote betonnen overkoepeling tegenkom. De plek waar in de laatste
dagen van de oorlog in het geheim de
nieuwste straaljagers werden gemaakt.
Boven me hoor en zie ik een groep van
dertig Kraanvogels richting het noordoosten vliegen. Er is niemand om mijn
euforie mee te delen.
Terwijl er lichte sneeuw valt ontdek ik
een Zwarte Mees en een aantal Kruisbekken die in dezelfde dennenboom
zitten.
Op de laatste dag op weg naar München,
de stad die ik al twee dagen in de verte
zie liggen, kom ik in het zelfde veld een
Blauwe Kiekendief en een nagenoeg
witte Buizerd tegen.
Na duizend kilometer lopen weet ik dat
het gaat om de plekken tussen de steden,
de weiden, de akkers, de bossen en de
rivieren. De bijna complete afwezigheid
van mensen is een enorme bonus.
Terwijl ik mijn spullen inpak voor de
terugreis verheug ik me al op de lentewandeling van München naar Wenen
over enkele weken, misschien wel met
heerlijk warm weer? We zullen het zien!
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De broedende Slechtvalken van Amsterdam

Alarmerend wijfje, 15 mei 2010

S

inds jaar en dag maken Slechtvalken deel uit van de vogelpopulatie in
Amsterdam. Dat moet natuurlijk met een korreltje zout worden genomen,
want vanwege het royale gebruik van insectenverdelgers in de landbouw
waren de valken in Europa zowat uitgeroeid. Buiten dat is vooroorlogs Nederland
natuurlijk nooit het juiste broedgebied geweest, het ontbreekt hier aan kliffen
en rotsen. Voor die hoge broedplekken en uitkijkposten hebben we de afgelopen
tientallen jaren zelf gezorgd, in hoog tempo is vooral het westen en zuiden van
ons land geschikt gemaakt voor de Slechtvalk. Industriële schoorstenen, zendmasten, brugpylonen en kantoorgebouwen en ook fotogeniekere kerktorens zijn
voorzien van nestkasten, waardoor de populatie in Nederland kon toenemen van
één broedpaar in Limburg in 1990 tot zo’n 140 nu. Dat laatste getal is een eigen
grove schatting, niet alle broedparen zijn bekend of beschreven, er wordt namelijk ook gebroed in oude kraaiennesten in bijvoorbeeld hoogspanningsmasten.
Maar toch, sinds jaar en dag voor mij als vogelaar van het laatste uur, omdat ik
me er nu tien jaar mee bezighoud.
In Amsterdam wordt sinds 2003 onafgebroken gebroed, het eerste territoriale
paar betrok een nestkast in een van de schoorstenen van de Centrale Hemweg,
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nabij de Coentunnel in West. Elk jaar vlogen daar met meer of minder succes jonge
Slechtvalken uit, vooral de hete stoompijpen vormden een reëel gevaar voor juvenielen, tot in 2011 bekend werd dat de schoorsteen van Hemweg-7, waarin de nestkast
was opgehangen, op de nominatie stond om gesloopt te worden. Er moest een nieuwe
plek gevonden worden om een nestkast te plaatsen, en dat werd de liftschacht van
het kolengebouw van eenheid 8. Enkele tientallen meters lager dan de valken gewend
waren, en op een iets andere windrichting, werd in november 2011 een nieuwe nestkast geïnstalleerd, met webcam, en het paar vond de nieuwe plek al snel en zorgde
daar vanaf 2013 weer voor nieuwe aanwas. Door de webcam regelmatig te bekijken
kon ik op zeker moment de ringen van de valken aflezen. Het wijfje moet nieuw
geweest zijn, omdat ze in mei 2011 als juveniel geringd is op de electriciteitscentrale
Maasvlakte. Tot de webcams uitgingen (zomer 2016) was ze in ieder geval nog aanwezig. Het mannetje van 2013 (geringd mei 2009, zendmast Haarlem) is verdwenen,
en in 2016 opgevolgd door een zoon (geringd mei 2014, Hemcentrale) die vanwege
een tijdelijk defect aan een vleugel in de buurt was blijven hangen en van prooien
werd voorzien door zijn ouders. Deze zoon LU heeft van het broedsel 2015 een pas
uitgekomen jong meegenomen en waarschijnlijk opgegeten. Hij heeft niet meegeholpen met het grootbrengen van de andere drie die, goed beschermd door de moeder,
allemaal zijn uitgevlogen. Daar was ik wel nieuwsgierig naar, maar kennelijk had hij
toen, als oudere broer, nog helemaal geen vaderinstinct. Of en hoe hij zijn vader heeft
verdreven weet ik niet, maar samen met zijn moeder heeft LU in 2016 een nest van
drie jongen gekregen, waarvan er twee in leven bleven en zijn uitgevlogen.
Dat in een gebied met voldoende voedsel Slechtvalken vrij dicht bij elkaar kunnen
nestelen bleek toen in 2008 de nieuwe nestkast aan een schoorsteenpijp van het
Afvalenergiebedrijf (het AEB, vroeger AVI) aan de Australiëhavenweg in het westelijk havengebied in gebruik genomen werd. Het territoriale paar kwam uit de buurt;
het mannetje, R1, is in 2005
als jong geringd op de Hemcentrale, en resideert in 2016
nog steeds op het AEB. Er zijn
diverse wijfjes geweest, maar
het meest opmerkelijke was
een erg donkere valk die door
slechtvalkkenner Paul Marcus
werd herkend als de Belgische
vrouw DN (geringd in 2001 in
Drogenbos, België) die in 2005
van de Hemcentrale verjaagd
werd door een Duits wijfje, de
moeder van R1. Het Belgische
wijfje was dus eerder gepaard
met de vader van R1, en heeft
Wijfje voert jonge slechtvalken op de Hemweg, 27 april 2016
samen met R1 tot en met 2010

FOTO: WEBCAM

FOTO’S: ROELY BOS

Amsterdamse Slechtvalken Roely Bos
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Belgisch wijfje DN verhuisde van de Hemcentrale naar het AEB

broedsels gehad op het AEB. In 2010 mislukte het broedsel omdat DN werd verjaagd door
een Duits wijfje (2008, Duisburg), dat op haar beurt in de vroege zomer van 2010 ook de
wijk moest nemen. Het tekort aan nestplaatsen liet zich toen al voelen. Elk jaar komen er
vreemde valken langs die een poging wagen om het territorium over te nemen.
In 2008 en 2009 heb ik me intensief bemoeid met het reilen en zeilen van de Slechtvalken op het AEB. Zowel vanaf de grond als vanaf het dak heb ik veel foto’s gemaakt, en
voor het eerst zag ik jonge Slechtvalken uitvliegen, met onder andere ook een mislukte
maidentrip, zag ik ze met elkaar spelen in de lucht en onderwijs genieten van hun ouders waarbij prooien moesten worden afgepakt of opgevangen. Geweldig! Meer mensen
hebben in de loop van de jaren deze Slechtvalken gevolgd, waaronder Martin Melchers,
die ze in 2009 een rol heeft gegeven in zijn documentaire over Amsterdam, “Haring
in het IJ”. De klim door de kooiladders die ik twee keer heb gemaakt om de nestkast
te bereiken is geen sinecure. De lift gaat maar tot drie hoog, waarna de resterende 78
hoogtemeters te voet afgelegd dienen te worden. Maar het bijwonen van een ringsessie
is altijd weer mooi. Wat het ringen zelf betreft, daar sta ik een beetje dubbelhartig in.
De jongen lopen er geen schade van op, maar hebben er natuurlijk wel wat stress van.
Zodra je echter een ring kunt aflezen en de herkomst van een Slechtvalk achterhaalt is
dat toch wel erg interessant. Zo is na te gaan hoe ver de jonge valken zwerven om een
territorium te vinden, wat blijkt erg te kunnen variëren, van nul tot een paar honderd
kilometer. Of constateer je dat het om een wintergast uit Scandinavië gaat. Of traceer je
de afkomst van een dode valk....
Op een platformpje van de ladder van kraan 9 van de in 2013 gesloten Amsterdam Container Terminal aan de Afrikahaven werd in 2010 op een oud kraaiennest, een fragiel
hoopje takken, door een paartje Slechtvalk een ei gelegd dat tot niet-uitkomen gedoemd
was. Het jaar daarop stond op diezelfde plek een nestkast, waarin een wijfje afkom-
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Slechtvalken bij nestkast van het AEB 8 maart 2014

Wijfje DN in de omgeving van het AEB, 9 juni 2009

stig van de Moerdijk een jong grootbracht. In 2012 zijn er nog vier eieren gelegd,
waarvan er eentje uitkwam. Omdat daarna de kranen in de verkoop gingen, is deze
broedgelegenheid vervallen.
De hoge gebouwen vlakbij het Amstelstation, aan de Omval, de Rembrandttoren,
Mondriaantoren (waar de eerder genoemde R1 van het AEB op 8 juni 2006 etend
werd aangetroffen) en Breitnertoren, hebben eveneens een grote aantrekkingskracht
op Slechtvalken. Omdat er geen nestkast geplaatst mag worden is er geen goede
broedgelegenheid, wat niet wegneemt dat een paartje valken wel eens een broedpoging heeft gedaan op het dak, ontdekt door een glazenwasser. Of er een jong is grootgebracht is mij onbekend. De gebouwen worden veelvuldig gebruikt als pleisterplaats,
zowel aan de oost- als de westkant. De nabijgelegen nestkast op het Waternetgebouw
wordt niet gebruikt. Hij zal ongetwijfeld zijn opgemerkt door de Slechtvalken, maar
niet geschikt zijn bevonden. Waar hebben deze valken dan gebroed? Een waarnemer
die in Amsterdam-Oost woont had sterke vermoedens dat het ging om Slechtvalken
die IJburgse elektriciteitsmasten of Zeeburg als broedplek verkozen. Hemelsbreed
misschien vier kilometer ver, een peuleschil voor een van de snelste vogels ter wereld.
In oude kraaiennesten is daar de afgelopen jaren met meer of minder succes gebroed,
storm en regen eisten hun tol, en diverse eieren en/of jongen zijn letterlijk kopje
onder gegaan. Toch zijn er ook jongen uitgevlogen.
Ondanks dat op een groot balkon van het ABN/Amro-gebouw aan de Zuidas al jarenlang (sinds 2007) een nestkast stond en er al jaren valken werden gezien, werd daar
pas in 2013 door een paar Slechtvalken gebroed nadat stadsecoloog Martin Melchers
in 2012 de grove kiezelstenen op de vloer van de nestkast had (laten) vervangen door
fijn grind. Dit leverde meteen al een mooi nest van vier jongen op die onder grote
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Belangstelling genoeg voor het ringen van de ABN-valken, 14 mei 2013

Frits kijkt of de kip er al aankomt

belangstelling, waaronder die van AT5, werden geringd. Een van de juvenielen sprong
wat te vroeg van het rooster en belandde in een van de vensterbanken, waar geen
prooi werd gebracht door de ouders. Vliegvlug was ze nog niet. Ze heeft er veertien
dagen gezeten en werd gevoerd door het bankpersoneel, dat stukken kip aan een
touwtje door het bovenraam liet zakken en haar, geheel in ABN-stijl, Frits noemde.
Aldus verder grootgebracht is ze op zeker moment van de vensterbank afgevlogen en
op de grond beland. Jammer genoeg zijn in dat jaar drie van de vier jonge valken naar
vogelasiel De Toevlucht gebracht. Ze zijn wel weer teruggeplaatst op het gebouw, maar
het geeft aan dat de juvenielen het toen niet goed redden. Sowieso is uitvliegen voor
welke jonge vogel dan ook vol risico’s, Slechtvalken niet uitgezonderd, en misschien
kun je deze juvenielen nog gelukkig prijzen dat het in zo’n drukbevolkte omgeving
misging. Mensen genoeg om ze weer op te rapen.
Voor de Slechtvalken van de ABN/Amro zijn ook mensen genoeg die belangstelling
tonen. Niet alleen AT5 en voorbijgangers die een blik door je telescoop willen werpen,
maar ook professionele filmmakers die maandenlang materiaal verzameld hebben voor
hun film “De wilde stad”. Hierin figureren de valken van 2016, waarvan het wijfje in
2010 geringd is in Haren (N-B) en het mannetje Nederlands is, de oranje ring is onleesbaar. Ze hadden dit jaar drie jongen.
Er was nog een bank die belangstelling had voor de plaatsing van een nestkast, het
ING-gebouw aan De Entree, vlak naast de Arena in Zuid-Oost. In die buurt zat al
lange tijd een paartje (of dat steeds dezelfde Slechtvalken zijn geweest is natuurlijk de
vraag), waarvan het wijfje ooit in legnood een ei in een vensterbank van gebouw De
Oliphant had gedeponeerd. In november 2015 is op stel en sprong een kast opgehangen die al snel bezet werd door een Slechtvalkpaar. Het mannetje JV komt uit Eindhoven en is geringd in mei 2012. Zijn broer JU zit op de Lange Jan in Amersfoort (kijk,
dat is nou het aardige van ringen, hieronder het verdere verhaal *). Het wijfje komt
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* JV (2012 TD gebouw Eindhoven), broer van JU (legsel drie eieren, één niet uitgekomen), is een zoon van slechtvalk FT die in 2009 op de televisietoren van De Mortel is
geboren. FT is nog steeds gepaard en broedt nu op de Catharinakerk in Eindhoven. FT
kwam uit een nest van vier (drie man, één vrouw), en was een zoon van de zogenoemde Pa en S2. S2 was een Belgische uit 2005 (Seraing). Zij is in 2011 in De Mortel
neergeschoten en na operaties en een verblijf van bijna een jaar bij een valkenier
plotseling doodgegaan op 10-10-2012. Ze was een opmerkelijke valk. In 2007 verjoeg ze als twee-jarige de vrouwelijke slechtvalk Ma uit De Mortel. Na veertien dagen
(balts)prooien aangepakt te hebben van Pa, die die prooien aanbracht voor zijn drie
jongen en het presteerde om achter de rug van S2 om toch af en toe zijn jongen te
voeren, viel het moedergevoel-kwartje (op Moederdag!!) en heeft ze twee van de drie
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van een brug over de Waal bij Beneden Leeuwen, en is als mannetje! geringd in mei
2013. Ze was kennelijk een onderdeurtje. Onder de klanken van juichende voetbalfans
en de Toppers in Concert zijn drie jongen grootgebracht. Een ervan is bij het uitvliegen verongelukt. 11 mei is onder de kast een onthoofde Slechtvalk aangetroffen die
jammer genoeg weggegooid is. De ring zou UV aangeven, een valk geringd in Wormer,
in 2011, maar gezien de geringe voedselvoorziening kan het ook JV zelf geweest zijn.
Hoe dan ook, er moet onderling door Slechtvalken gevochten zijn, wegens het onthoofde beest, de manier van Slechtvalken om te doden, waarvoor ze hun zogenaamde
valkentand aan de snavel gebruiken. Op Youtubefilmpjes (kijk onder Slechtvalk DEA)
zie ik na die datum nog eenmaal een volwassen valk, en dat lijkt het wijfje.

Wijfje ABN bij de kast, 29 april 2016
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Aantal vastgestelde
territoria in Diemervijfhoek
Waarnemingenrubriek
(ng = niet geteld)
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jongen verder grootgebracht.
Haar stiefkinderen dus. Pa was
nog ouder en kwam uit Duitsland.
Hij had een ringencombinatie die
gebruikt is tot 2004, maar helaas
zijn zijn ringen nooit helemaal
afgelezen. In april 2015 is hij uit
De Mortel verjaagd door een heel
jong mannetje.
Overlast door duiven laat mensen
ook nog wel eens een Slechtvalkenkast plaatsen. Zo is er
begin 2016 op het Leo Polakhuis
Jonge Slechtvalk BNE uit Cuijk op jacht in IJdoorn, 7 sept 2016
in West een nestkast geplaatst.
We zullen zien of hij opgemerkt wordt, en, belangrijker, goedgekeurd door de Slechtvalken. Hoogte, inrichting,
windrichting, dat alles doet ertoe. Slechtvalken kiezen. Dat de overlast door de duiven
verminderd zou worden door de aanwezigheid van valken is maar net de vraag.
Naast broedende Slechtvalken verblijven er ook overzomeraars en overwinteraars
in en rondom de stad. Een paar noem ik hier. Op het Ringpark-gebouw, naast het
Rembrandtpark, het aan dezelfde kant gelegen Fashion Hotel en aan de overzijde van
de A10 op de Queenstowers (de drie gebouwen met de kopergroene daken), zijn vanaf
27 februari 2016 voortdurend Slechtvalken waargenomen, eenmaal zelfs in broedhouding op de Wilhelminatoren. De hoge gebouwen in de Riekerpolder zijn ook aantrekkelijk voor Slechtvalken. Op de Westerkerk en de Posthoornkerk wordt wel eens een
maaltje genuttigd en boven Polder IJdoorn werd deze herfst stevig gejaagd door een
jonge Slechtvalk die in 2016 in Cuijk uit het ei was gekropen. Het was enerverend
om die jachten te zien, de paniek onder de vogels, de snelheid van de Slechtvalk, de
achtervolging en vaak de slimheid van de achtervolgden waardoor de valk nogal eens
misgreep. Maar ook het zwoegende vliegen van de Slechtvalk met een flinke prooi in
de klauwen. Er moet tenslotte gegeten worden.
Ook op het Shell-gebouw aan de noordkant van het IJ, Overhoeks, heeft een nestkast
gestaan, omdat er vaak Slechtvalken zaten die er hun prooien aten. Daar is nooit
gebroed. Omdat het gebouw verkocht en verbouwd werd, is de nestkast verplaatst
naar een minder goede locatie, het Stadsdeelkantoor van Noord. Die kast moet nog
een betere plek krijgen.
In De Gierzwaluw van december 2009, jaargang 47 nummer 3, heb ik een uitgebreide
beschrijving gegeven van het slechtvalkbroedsel 2008 en 2009 op het Afvalenergiebedrijf, het AEB. Dit is via de website, vogelsamsterdam.nl onder het kopje Gierzwaluw, te downloaden.
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E

en aantal waarnemingsrubrieken geleden ben ik begonnen de meer zeldzame
vogelsoorten in rood weer te geven, zodat ze iets meer zouden opvallen. De
gewoonste vogelsoorten worden niet meer vermeld in deze rubriek, tenzij er
bijvoorbeeld grote groepen van zijn waargenomen. Daardoor lijken de rode soorten
wat oververtegenwoordigd te zijn. Voor de bepaling van rode soorten gebruik ik de
lijst van Waargenomen soorten die staat onder het kopje ‘Overzichten’ van de website
adam.waarneming.nl. Het is een mooie lijst, met inmiddels 334 vogelsoorten, waarvan 317 gedocumenteerd met een foto. Kijkt u er zelf maar eens. Toch bekruipt me
het gevoel dat er kleine aanpassingen nodig zijn in de aanduiding van de zeldzame
of zeer zeldzame soorten. Zo kun je eigenlijk altijd wel een (rode soort) Cetti’s zanger
horen op de Vijfhoek, die is er al sinds jaar en dag aanwezig. Maar hoe zit dat met
de Blauwe Kiekendief (zwarte soort)? Van november 2015 tot en met oktober 2016
zijn er een kleine dertig gemeld in ons werkgebied, met zo’n aantal kun je het geen
‘vrij algemene soort’ meer noemen. En een Sneeuwgors lijkt me voor deze contreien
evenmin algemeen. Vindt er een verschuiving plaats, of zijn onze rode en zwarte
soorten te veel naar het voorkomen in
de Nederlandse lijst gemodelleerd? Voor
de Blauwe Kiekendief is het wel duidelijk, die zit in een neerwaartse spiraal,
wat ik erg jammer vind. In de vroege
maanden van 2009 heb ik genoten van
een aantal pleisterende Blauwe kieken
op de speciaal ingezaaide akkers van de
Noorderweg, benoorden de Inlaagpolder.
Wat een prachtig gezicht was het om ze
te zien jagen boven de ruige kruiden!
Roely Bos
Sneeuwgors, Waterland-Barnegat, 31 oktober 2016

Roodhalsgans 8-4 Marken 3 ex. 9-4 Durgerdam 1 ex.
Krooneend 320 meldingen uit de regio.
Topper 20-4, 30-4, 1-5 IJmeer 1 v.
Grote Zee-eend 29-4 Uitdammerdijk 1 ex. (Adrie Streefland).
Nonnetje 2-4, 3-4 Volgermeerpolder max. 3 ex. 2-4 IJmeer 1 v.
Grote Zaagbek 1-4 t/m 16-4 IJmeer e.o. max. 10 ex. 17-4 Telpost Centrum 6 ex. over.
21-4 Brettenzone 1 ex. NO. 17-5 Waterland 1 ex.
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Roodhalsgans, Marken, 8 april 2016

IJsduiker, IJmeer, 23 mei 2016
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Middelste Zaagbek 2-4 t/m 25-5 IJmeer max. 50 ex. 5-4 t/m 27-5 Waterland max. 26
ex. 23-4 Telpost Diemerpark 2 ex. over. 27-4 Marken 9 ex. 7-5 IJburg 8 ex. ZW. 8-5,
11-5 Centrum 1 ex. 11-5 Muiden Noorder- of Rietpolder 2 ex.
Pijlstaart 1-4 t/m 19-5 Landje van Geijsel max. 3 ex. 2-4, 10-4, 25-5 Waterland max.
2 ex. 3-4 IJburg 2 ex. over.
Zomertaling 218 meldingen uit de regio. Grootste groep: 5-6 Polder IJdoorn 14 ex.
Patrijs 1-4 t/m 19-6 Schiphol max. 2 ex. 16-6 Sloterdijk 2 ex.
IJsduiker 22-4 t/m 27-5 IJmeer 1 ex.
Roerdomp 1-4 t/m 28-6 Lutkemeerpolder max. 2 ex. 2-4 t/m 21-6 Waterland 1 ex.
3-4 t/m 8-6 Halfweg De Kluut 1 ex. 8-4 Vijfhoek 1 ex. 13-4, 4-6 Groote IJpolder/
Geuzenbos 1 ex. 28-6 Middelpolder 1 ex.
Woudaap 21-5, 22-5 Polder IJdoorn 1 ex. roep. (Steven Wytema).
Kleine Zilverreiger 3-4 A9 t.h.v. Diemen 1 ex. over. 17-4 Vijfhoek 1 ex. over. 20-4
Haven Ballast 1 ex. 27-4 t/m 28-6 Waterland max. 6 ex. 30-4, 14-6 t/m 16-6 Muiden
1 ex. 6-5 Science Park 2 ex. O. 6-5 Amsterdam-Rijnkanaal t.h.v. Weesp 1 ex. 16-5
Marken 1 ex. 19-6 Waterland 5 ex.
Grote Zilverreiger 198 meldingen uit de regio.
Purperreiger 1-4, 8-6 t/m 16-6 IJmeerkust 1 ex. Z. 9-4, 25-4, 25-5 Diemerpark 1 ex.
10-4 t/m 4-5, 4-6, 16-6 Weesp 1 ex. 10-4, 2-5 t/m 29-6 Waterland max. 2 ex. 16-4
NT Klarenbeek 1 ex. 20-4 Amstel 1 ex. ZO. 28-4 t/m 30-4, 14-5, 16-5 Haven Ballast 1
ex. 30-4 Muiden Kruithoorn 1 ex. N. 1-5 Vijfhoek 1 ex. 1-5, 2-5 Botshol Grote Wije
1 ex. 8-5 A1 t.h.v. Muiden 1 ex. 11-5, 19-5, 4-6 Diemerbos 1 ex. 17-5 Brettenzone 1
ex. 27-5 Aetsveldsche Polder 6 ex. foer. 3-6 Landje van Geijsel 1 ex. 27-6 Vijfhoek 1
ex. Z. 30-6 Diemen 1 ex.
Ooievaar Grootste groepen: 9-4 Botshol Grote Wije 9 ex. 8-5 Halfweg 9 ex. ZO. 12-5
Noord 9 ex. Broedgevallen: Frankendael, Uithoorn, Vrije Geer, Vondelpark, Amstelpark, Plantage Muidergracht, Weesp, Kalfjeslaan/’t Kleine Loopveld, Nieuwe Oosterbegraafplaats,.
Heilige Ibis 2-6 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. 3-6 Durgerdammergouw 1
ex. over.
Zwarte Ibis 31-5 t/m 2-6 Landje van Geijsel 1 ex.
Kraanvogel 14-4 Zuidoost 2 ex. over.
Flamingo 2-4 t/m 8-4 Kinselbaai 3 ex.
Roodhalsfuut 1-4 t/m 13-5 Vijfhoek 1 ex. 2-4 IJmeer 1 ex.
Kuifduiker 5-4, 8-4, 10-4 Uitdammerdijk 1 ex.
Geoorde Fuut 25-5, 4-6, 15-6 Waterland max. 2 ex.
Wespendief 8-5, 22-5 Waterland 1 ex. over. 10-5, 11-5 Telpost Centrum 1 ex. N. 31-5
Osdorper Binnenpolder 1 ex. W. 4-6, 5-6 Vijfhoek 1 ex. ver. 7-6, 27-6 Jac. P. Thijssepark 1 ex. 8-6 A´damse Bos 2 ex. 16-6 Muiden Kruithoorn 1 ex. N.
Zwarte Wouw 3-4, 10-5 Telpost Centrum max. 2 ex. over. 28-4 Botshol Grote Wije 1
ex. NO. 2-5, 8-5 Zuidoost 1 ex. 8-5 Artis 1 ex. NO. 8-5, 21-5 Amstelveen Middenhoven max. 2 ex. 9-5 Aalsmeer 1 ex. O.
Rode Wouw 4-5 Weesp Bloemendalerpolder 1 ex. ZO. 3-6 Uithoorn 1 ex. NO.

Jaargang 54 Nummer 4 December 2016

31

Waarnemingen 2e kwartaal 2016

De Gierzwaluw

De Gierzwaluw

FOTO: EDIAL DEKKER

Zeearend 10-4 Ilperveld 1 ex. over. 20-4 Weesp Bloemendalerpolder 1 ex. Z. 2-5
Vijfhoek 2 ex. O.
Blauwe Kiekendief 4-4 Polder IJdoorn 1 ad. 4-4 Schinkelbos 1 ex. 8-4, 9-4, 13-4,
30-4 Waterland 1 ex. 8-5 Lutkemeerpolder 1 ex.
Steppekiekendief 7-5 Rembrandtpark 1 ex. O (Merijn van Leeuwen).
Grauwe Kiekendief 5-5 Aetsveldsche Polder 1 ex. NO. (Ricardo van Dijk, Ellen de
Bruin). 7-5 Vijfhoek 1 ex. NO. (Willem van der Waal).7-5 Centraal Station 1 ex. N.
(Wim van der Schot).
Ruigpootbuizerd 2-4 t/m 6-4 Schiphol 1 m.
Visarend 11-4 Noord 1 ex. O. 13-4, 9-6 A’damse Bos 1 ex. NO. 1-5 A1 t.h.v. Muiden
1 ex. 1-5, 10-5, 9-6, 11-6 Waterland max. 2 ex. 10-5 t/m 15-5 Vijfhoek 1 ex. 11-5
Telpost Centrum 1 ex. NO. 13-5, 15-5, 16-5 Haven Ballast e.o. 1 ex. 16-6 Osdorper
Bovenpolder 1 ex. NO.
Smelleken 1-4, 3-4, 11-4, 11-5 Telpost Centrum 1 ex. over. 8-4, 9-4, 27-4, 1-5 Schip-

FOTO: TOM VISBEEK

Smelleken, IJdoorn, 10 september 2016

hol 1 ex. 21-4 Landje van Geijsel 1 ad. m. NO. 23-4 Telpost Diemerpark 1 ex. NO. 4-5,
8-5 Waterland 1 ex. 6-5 Middelpolder 1 ex.
Boomvalk Eerste meldingen: 18-4 A4/A5 t.h.v. Knooppunt De Hoek 1 ex. over. 18-4
Noord 1 ex.
Slechtvalk Jongen uitgevlogen van Amerikahaven, Hemweg en -havens, Buitenveldert, Arena, IJburg
Waterral Meldingen uit Brettenzone, Diemerpark, De Hoge Dijk, A’damse Bos 2 ex,
Middelpolder, Halfweg De Kluut 2 ex, Diemerbos 2 ex, Vijfhoek 2 ex, Schinkelbos,
Lutkemeerpolder, Groote/IJpolder/Geuzenbos 2 ex, A´dam/Rijnkanaal t.h.v. Diemerpark, Waterland, Landje van Geijsel, Duivendrecht, Westerpark, Westpoort.
Kraanvogel 14-4 Zuidoost 2 ex. over.
Steltkluut 27-4 Volgermeerpolder 2 ex. 28-4 t/m 30-4 Landje van Geijsel 1 ex. 4-5,
5-5 Polder IJdoorn 2 ex. 5-5 Poppendammerweeren 1 ex.
Kleine Plevier 340 meldingen in de regio. Grootste groep: 10-4 Zuidoost 11 ex.
Bontbekplevier 1-4, 13-5 IJburg max. 2 ex. 1-4 t/m 10-6 Waterland max. 48 ex. 1-4,
15-6 Muiden 1 ex. 3-4, 20-4 Marken 1 ex. 9-4 Duivendrecht 1 ex. 22-4 Schiphol 2
ex. 28-4 t/m 11-6 Landje van Geijsel max. 12 ex. 9-5, 13-5 Bovenkerkerpolder max.
10 ex. 13-5, 15-5 Lutkemeerpolder max. 2 ex. 14-5 Osdorper Bovenpolder 1 ex.
Goudplevier 1-4 t/m 29-4 Marken max. 600 ex. 1-4 t/m 4-6 Waterland max. 301 ex.
Zilverplevier 18-4 Hoofddorppleinbuurt 2 ex. 21-4 Marken 1 ad. zk. 30-4 t/m 21-5,
7-6 Polder IJdoorn max. 2 ex. 5-6 Landje van Geijsel 1 ex.
Kanoet 3-5 t/m 17-5 Polder IJdoorn max. 5 ex.

Zeearend, Weesp, 20 april 2016
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Drieteenstrandloper 15-6 Bovenkerkerpolder 2 ex. zk.
Kleine Strandloper 5-5 t/m 22-5 Polder IJdoorn max. 5 ex. 6-5, 7-5 Landje van Geijsel
max. 2 ex.
Temmincks Strandloper 5-5 t/m 11-5 Polder IJdoorn max. 7 ex. 6-5, 7-5 Landje van
Geijsel max. 5 ex. 9-5, 13-5 Lutkemeerpolder max. 2 ex. 12-5, 17-5 Osdorper Bovenpolder max. 3 ex.
Krombekstrandloper 30-4, 5-5, 17-6 Polder IJdoorn max. 2 ex.
Bonte Strandloper 1-4 Landje van Geijsel 5 ex. 2-4 t/m 11-6 Polder IJdoorn max. 43
ex. 3-4, 24-4, 7-5 Marken max. 2 ex. 7-4 Bovenkerkerpolder 1 ex.
Kemphaan 262 meldingen uit de regio.
Bokje 2-4 NT Klarenbeek 1 ex. 2-4 t/m 13-4 Waterland max. 3 ex. 3-4 Muiden 1 ex.
5-4 Schinkelbos 1 ex.
Houtsnip 1-4 Amstelveen 1 ex. 5-4 Westgaarde 1 ex. 5-4 Nieuwe Oosterbegraafplaats
1 ex. 10-4 Lutkemeerpolder 1 ex. 11-4 Centrum 1 ex. 14-4 Brettenzone 1 ex. 13-5
Oud-Zuid 1 dood ex. 28-5 Vondelpark 1 ex. over. 1-6 Duivendrecht 1 ex. over.
Rosse Grutto 21-4, 5-5, Polder IJdoorn resp. 3 en 1 ex. 29-4 Marken 1 ex.
Regenwulp 151 meldingen uit de regio.
Oeverloper 145 meldingen uit de regio.
Witgat 79 meldingen uit de regio. Meer dan 1 ex. gemeld uit: 11-4, 21-4 Telpost

FOTO: ADRIE STREEFLAND

Kleine Burgemeester, Jacob Catskade, 23 november 2016

Dwergmeeuw, Waterland, 29 april 2016
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Centrum 6 ex. over. 11-4 Landje van Geijsel 2 ex. 11-4 Lutkemeerpolder 2 ex. 11-4
Middelpolder 2 ex. 13-4 Osdorper Binnenpolder 2 ex. 18-4 Amstelveen 2 ex. 28-4
Botshol Kleine Wije 4 ex. 14-6 Polder IJdoorn max. 4 ex. 28-6 Duivendrecht 6 ex.
29-6 Bovenkerkerpolder 7 ex.
Zwarte Ruiter 3-4 t/m 6-6 Landje van Geijsel max. 5 ex. 3-4 t/m 25-6 Waterland
max. 5 ex. 11-6, 13-6 Bovenkerkerpolder max. 4 ex.
Groenpootruiter Eerste melding 16-4 Landje van Geijsel 4 ex.
Steenloper 18-5, 20-5 Polder IJdoorn 1 ex.
Dwergmeeuw 8-4 t/m 16-5 Muiden/IJmeer e.o. max. 15 ex. 10-4 t/m 18-6 Waterland
max. 150 ex. 12-4 Science Park 12 ex. NO. 22-4 t/m 30-4 Botshol Grote Wije max. 40
ex. 24-4, 25-4 Amstelveense Poel max. 12 ex. 28-4 Bovenkerkerpolder 2 ex.
Zwartkopmeeuw 270 meldingen uit de regio.
Geelpootmeeuw 2-4 t/m 13-6 Gerbrandypark e.o. 1 ex. 2e kj. 10-4, 9-5 Waterland 1
ex. resp. 4e en 2e kj.
Pontische Meeuw 4-4 t/m 25-6 Waterland max. 2 ex. 9-4 Westerpark 1 ex. 3e kj.
26-4 Noord 1 ex. 2e kj. 28-4, 9-5Hemweg en –havens 1 ex. 29-4 Zeeburg 1 ex. 11-5
Oost 1 ex. 2-6 Oud-Zuid 1 ad. zk.
Kleine Burgemeester 1-4 t/m 18-4, 5-5 Westerpark 3e kj.

Jaargang 54 Nummer 4 December 2016

35

De Gierzwaluw

FOTO: ROELY BOS, MUNNINGSBOS, 14-05-2012

Grote Burgemeester 9-6 Hemweg 2e kj. (André van Vliet).
Lachstern 19-5 Gaasperzoom 1 ex. N. (Will Schep).
Reuzenstern 11-4 Amstel 1 ex. 1-5 t/m 13-5 Waterland max. 2 ex. 11-5 Bovenkerkerpolder 2 ex. 13-5 Telpost Diemerpark 1 ex.
Witwangstern 19-5 t/m 5-6 Polder IJdoorn ex. (Nittert van de Water, Maudy Swieserijn, Guido Klerk)
Zwarte Stern 16-4 t/m 26-6 Waterland max. 7 ex. 24-4, 29-4 Botshol Grote Wije
resp. 5 en 1 ex. 24-4, 27-4 Marken resp. 3 en 2 ex. 27-4 t/m 14-6 IJmeerkust max. 10
ex. 29-6 IJburg 1 ex. ZW.
Grote Stern 19-4, 3-6 IJmeer max. 2 ex. 15-6 Muiden Kruithoorn 1 ad. 18-6 Vijfhoek
1 ex. NW.
Noordse Stern 27-4 Botshol 1 ex. (Swen Rijnbeek).
Zomertortel 7-5 Marken 4 ad. zk. NO. 17-5 Osdorp 2 ex. NO.
Koekoek Eerste melding 15-4 De Hoge Dijk 1 ex.
Kerkuil 6-4 Baanakkerspark 1 ex. 8-4, 7-6 Waterland 1 ex. 14-4 A9 t.h.v. Aalsmeer 1
ex. over.
Steenuil 10-4 Polder De Ronde Hoep 1 ex.
Bosuil 2-4 t/m 15-6 Vondelpark max. 4 ex. 2-4 Centrum 1 ex. 3-4, 9-5 A’damse Bos
1 ex. 5-4 t/m 29-6 Duivendrecht max. 3 ex. 5-4 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex.
11-4 Oud-Zuid 1 ex. 13-4 t/m 27-5 A”veen Heemtuin De Braak e.o. max. 2 ex. 13-4
Hoofddorppleinbuurt 1 ex. 19-4, 23-6 Martin Luther Kingpark 1 ex. 20-4 Sarphatipark 1 ex. 23-4 Beatrixpark 2 ex. 9-5 Amstelpark 1 juv. 13-5 Botshol Grote Wije 1
ex. 17-5 Sloterpark 2 juv. 21-5 t/m 16-6 Osdorp 1 ex. 27-5 Tuinpark Lissabon 1 ex.
29-5 Middelpolder 1 ex.
Ransuil 1-4 t/m 30-6 Amstelveen max. 3 ex. 2-4 t/m 28-4 Waterland max. 2 ex. 5-4,
17-5, 12-6, 13-6, 24-6 Zuidoost max. 4 ex. 6-4 Groot-Duivendrechtsche Polder 1
ex. 12-4 De Hoge Dijk 1 m. 13-4 Amstel t.h.v. Polder
De Ronde Hoep 1 ex. 10-5 Middelpolder 1 ex. 16-6
Aalsmeer Oosteinderpoel 1 ad. 21-6 A’damse Bos 3 juv.
Velduil 1-4 Noord 1 ex. opvl. 7-4, 11-5 Waterland 1 ex.
9-4 Marken 1 ex. 12-4 Afrikahaven 2 ex.
Gierzwaluw Eerste meldingen : 9-4 Oud-West 1 ex.
(BvdS). 11-4 Plantagebuurt 1 ex. (Willem van der
Waal).
IJsvogel 368 meldingen uit de regio.
Hop 4-6 Botshol Kleine Wije 1 ex. roep. (Els Velzing).
Draaihals 19-4, 20-4 Weesp Gemeenschapspolder 1 ex.
(Louis Blommestein).
Groene Specht 107 meldingen uit de regio.
Kleine Bonte Specht 2-4, 3-6 Diemerpark 1 ex. 8-5
Vijfhoek 1 ex. 4-6, 5-6 A’damse Bos 1 ex.
Kleine Bonte Specht
Wielewaal 6-5 t/m 21-5 Vijfhoek 1 m. ad. zk.
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Grauwe Klauwier, Vijfhoek, 9 mei 2016

Grauwe Klauwier 9-5 Vijfhoek 1 m. (Harm Jan Kiewiet).
Roek 1-4 t/m 10-6 Zuidoost max. 2 ex. 3-4 t/m 25-5 Noord max. 24 ex. 5-4, 3-6
Waterland max. 2 ex. 17-4, 20-4, 20-5, 25-6 Weesp max. 2 ex. 19-4 Oosterpark 1 ex.
Raaf 9-4 Botshol Grote Wije 1 ex. 27-5 Rivierenbuurt 1 ex. NW. 27-5 Schiphol 1 ex.
over.
Goudhaan 1-4 t/m 18-5 Westgaarde max. 2 ex. 1-4 De Hoge Dijk 1 ex. 2-4 Sloterplas
2 ex. 2-4 Vijfhoek 1 ex. 4-4 Schinkelbos 1 ex. 4-4 t/m 12-4 Waterland max. 2 ex. 8-4
t/m 15-6 A’damse Bos max. 3 ex. 14-4, 9-5, 20-5, 2-6 Oud-Zuid 1 ex. 20-4 Vondelpark 1 ex.
Vuurgoudhaan 1-4 Frankendael 1 ex. 1-4 De Hoge Dijk 1 ex. 2-4 Westerpark 1 ex.
3-4 Vliegenbos 1 ex. 4-4 Waterland 1 ex. 4-4 Osdorp 1 ex. 4-4 Schinkelbos 1 ex.
5-4 Vondelpark 1 ex. 10-4 Schellingwoude 1 ex. 11-4, 24-5 Westgaarde 1 ex. 5-6
A’damse Bos 1 ex.
Zwarte Mees 2-4 Schiphol 2 ex. 2-4 Amstelpark 1 ex. 5-4 t/m 18-6 Zuider-Amstel
max. 3 ex. 25-4 Westgaarde 1 ex.
Matkop 1-4 t/m 24-6 Diemerpark max. 2 ex. 1-4 t/m 8-5 Vijfhoek max. 2 ex. 10-4,
14-4 Gaasperzoom 2 ex. 28-4 Lutkemeerpolder 1 ex. 14-5 Brettenzone 1 ex.
Baardman 2-4 t/m 25-6 Halfweg De Kluut max. 5 ex. 2-4 t/m 29-6 Polder IJdoorn
max. 4 ex. 2-4 t/m 19-6 Waterland max. 6 ex. 14-4 t/m 3-6 Diemerpark max. 2 ex.
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Boomleeuwerik 3-4 Telpost Centrum 1 ex. NW. (Jan Willem den Besten). 3-4 Indische
Buurt 1 ex. (David Tempelman).
Oeverzwaluw Grootste groep: 29-4 Muiden Kruithoorn 100 ex.
Huiszwaluw Eerste melding: 25-4 Botshol Grote Wije 4 ex. foer.
Cetti’s Zanger 1-4 t/m 30-6 Vijfhoek e.o. 1 ex. 4-4, 22-4 Botshol Grote Wije 1 ex.
Witkopstaartmees 13-4 Diemerpark 1 ex. (Els Velzing).
Braamsluiper 10-4 Eerste melding: Weesp, Diemerpark en Zuidoost 1 ex.
Grasmus Eerste melding: 16-4 Diemerpark 2 ex.
Fluiter 24-4 t/m 26-4 Westgaarde 1 m.
Bosrietzanger Eerste meldingen: 30-4 Diemerpark 1 ex. 30-4 Watergraafsmeer 1 ex.
Boomklever Territoriale vogels gemeld uit: A’damse Bos, Sloterpark, Badhoevedorp,
Vondelpark, Jac. P. Thijssepark, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Vijfhoek, Westgaarde,
Beflijster 3-4, 11-4, 28-4 Telpost Centrum max. 2 ex. over. 4-4, 13-4 Middelpolder 1
ex. 4-4 t/m 25-4 Schinkelbos max. 5 ex. 5-4 t/m 1-5 Westgaarde 1 ex. 6-4 t/m 29-4
Vijfhoek 1 ex. 12-4 Duivendrecht 2 ex. 14-4 t/m 29-4 Flevopark max. 4 ex. 14-4 t/m
21-5 Diemerpark max. 5 ex. 20-4 Westpoort 2 ex. 17-4, 21-4 Waterland max. 2 ex.
24-4 Science Park 1 ex. 27-4 Weesp 4 ex.
Kramsvogel 2-4 t/m 21-4 Telpost Centrum max. 9 ex. over. 5-4, 6-4, 21-4 Waterland
max. 31 ex. 14-4 Schiphol 1 ex. 18-4 Middelpolder 1 ex. 18-4 Diemerpark 1 ex. 7-5
Marken 1 ad. zk.
Koperwiek 1-4 Zeeburg 2 ex. 1-4, 2-4 NT Klarenbeek resp. 1 en 10 ex. 2-4, 11-4
Telpost Centrum max. 9 ex. over. 5-4 Schinkelbos 2 ex. 10-4, 30-4 VTC Amstelglorie
1 ex. 12-4 Waterland 1 ex. 18-4 Westgaarde 1 ex.
Grote Lijster 9-4 Diemerpark 2 ex. 10-4 Telpost Vijfhoek 1 ex. 13-4 Westgaarde 2 ex.
19-4 Weesp 1 ex. 8-5 Science Park 1 juv.
Grauwe Vliegenvanger 6-5 Schellingwoude 1 ex. 7-5 t/m 26-6 Vijfhoek 1 ex. 7-5,
31-5 Westgaarde 1 ex. 8-5, 9-5 Science Park max. 2 ex. 8-5 Weesp Landscroon 2 ex.
8-5, 21-5, 4-6 A’damse Bos max. 2 ex. 9-5 Uithoorn 1 ex. 12-5 t/m 17-6 De Hoge
Dijk max. 2 ex. 16-5 Haven Ballast 1 ex. 19-5, 11-6 Waterland 1 ex. 20-5 Polder De
Ronde Hoep 2 ex. 19-6, 25-6 Botshol Grote Wije max. 4 ex.
Zwarte Roodstaart 185 meldingen uit de regio.
Gekraagde Roodstaart Eerste melding 7-4 Lutkemeerpolder 1 m.
Paapje 2-5 Botshol Kleine Wije 2 ex. 3-5, 13-5, 17-5 Waterland 1 ex. 5-5, 9-5 Schinkelbos 1ex. 6-5 t/m 12-5 Science Park max. 4 ex. 7-5 Diemerpark 1 m. 8-5 Bovenkerkerpolder 1 ex. 9-5, 11-5 Lutkemeerpolder 1 ex. 10-5 Schiphol 1 ex. 16-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex.
Roodborsttapuit 1-4 t/m 9-5 Schinkelbos max. 2 ex. 2-4, 9-4, 4-5, 9-5, 22-5 Afrikahaven max. 2 ex. 3-4, 6-4 Science Park 1 ex. 3-4 Zuidoost 1 ex. 7-4, 11-5, 15-6
Schiphol max. 2 ex. 10-4 t/m Diemerpark max. 2 ex. 12-4 Ouderkerk aan de Amstel
1 ex. 12-4 Westerpark 1 ex. 27-4, 28-4 Waterland max. 2 ex. 3-5 t/m 6-6 Botshol
Kleine Wije max. 4 ex.
Tapuit 96 meldingen uit de regio. Grootste groep: 16-4 Afrikahaven 5 ex.
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Ringmus 1-4, 16-6 Zuidoost max. 2 ex. 3-4 Bovenkerkerpolder 1 ex. 3-4 t/m 12-6
Landje van Geijsel max. 4 ex. 3-4, 22-4, 5-5 Aetsveldsche Polder max. 2 ex. 10-4, 4-5
De Hoge Dijk 1 ex. 17-4 t/m 3-6 Waterland max. 6 ex. 4-5 Science Park 1 ex. 6-5 t/m
6-6 Schiphol max. 3 ex. 31-5, 26-6 Lutkemeerpolder max. 2 ex. 1-6 Diemerpark 1 ex.
Engelse Kwikstaart 5-4 t/m 11-6 Schiphol max. 3 ex. 7-5 Marken 1 ex.
Noordse Kwikstaart 4-5, 11-5 Waterland resp. 2 en 4 ex. 6-5, 7-5 Zuidoost 2 ex. 7-5
Marken 4 ex. 8-5, 12-5 Bovenkerkerpolder 1 ex.
Grote Gele Kwikstaart 9-4 Westerpark 1 ex. 10-4 Science Park 1 ex. 25-5 Het IJ 2 ex.
17-6 Vijfhoek 1 m en 1 v.
Rouwkwikstaart 1-4, 19-4 IJburg 1 ex. 2-4 A´damse Bos 1 ex. 5-4 Waterland 1 ex. 104, 23-4, 16-5, 5-6 Westpoort 1 ex. 12-4, 11-5 Schiphol 1 ex. 19-4, 30-4, 11-5 Lutkemeerpolder 1 ex.
Boompieper 2-4 Middelpolder 1 ex. over. 2-4 t/m 25-6 Westpoort max. 3 ex. 5-4, 10-5,
13-5 Telpost Centrum max. 2 ex. over. 19-4 Zeeburg 1 ex. 21-4, 1-5 Waterland 1 ex.
23-4 Diemerpark 1 ex. 23-4 NT Klarenbeek 1 ex. 2-5 t/m 6-6 Botshol Kleine Wije max. 2
ex. 3-5 Diemerbos 1 ex. 6-5 t/m 8-5 Vijfhoek 1 ex. 6-5 Bovenkerkerpolder 1 ex. N. 7-5
A’veen Heemtuin De Braak 1 ex. 8-5 t/m 11-5 Science Park 1 ex. 3-6 Over-Bijlmer 1 ex.
Waterpieper 2-4 t/m 4-4 Waterland max. 5 ex. 2-4 A’damse Bos 3 ex. 3-3 Lutkemeerpolder 1 ex.
Keep 5-4 Binnen-/Buitengouw 1 ex.
Europese Kanarie 11-4 Centrum 1 ex. N. (Sander Hietkamp).
Sijs 1-4 t/m 22-4 Telpost Centrum max. 11 ex. over. 1-4 Lutkemeerpolder 1 ex. over.
1-4, 2-4 De Hoge Dijk max. 4 ex. 1-4 Vijfhoek 1 ex. 2-4 NT Klarenbeek 2 ex. over. 2-4
Haven Ballast 1 ex. 2-4, 5-4 Watergraafsmeer 2 ex. 2-4 Nieuw/Sloten resp. 1 en 2 ex.
5-4 Amstelveen 1 ex. over. 7-4 Schinkelbos 1 ex. 8-4, 25-4 Westgaarde resp. 5 en 2 ex.
9-4 Duivendrecht 1 ex. 7-5 Oost 1 ex. NO.
Barmsijs spec. 11-4, 22-4 Telpost Centrum 1 ex. over.
Kleine Barmsijs 5-5 Brettenzone 1 ex. over.
Kruisbek 28-6 Middenhoven/Waardhuizen 12 ex. ZO.
Goudvink 1-4 t/m 26-6 Vijfhoek e.o. max. 2 ex. 2-4 t/m 17-6 Diemerpark max. 2 ex.
2-4 t/m 23-6 De Hoge Dijk max. 5 ex. 4-4 Schinkelbos 1 ex. 8-4 t/m 26-4 Duivendrecht max. 4 ex. 8-4 A’damse Bos 1 ex. 17-4 t/m 4-6 Science Park max. 3 ex. 20-4,
4-6 t/m 18-6 Diemerbos max. 2 ex. 23-4 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. 28-4 Watergraafsmeer 2 ex. 28-4 De Derde Diem 2 ex. 4-5 Zeeburg 1 ex. 7-5, 22-5, 17-6, 26-6
Gaasperzoom 1 ex. 13-5, 25-5 Overdiemen 1 ex. 4-6 VTC Amstelglorie 2 ex.
Appelvink 1-4 De Derde Diem 1 ex. 2-4 t/m 3-6 Westgaarde max. 4 ex. 2-4 Amstel
t.h.v. Zorgvlied 1 ex. over. 8-4, 26-4 Nieuwe Oosterbegraafplaats 2 ex. 10-4 t/m 19-6
A’damse Bos max. 4 ex. 10-4 Oost 2 ex. 11-4 Zuider-Amstel 1 ex. 12-4 t/m 1-6 Vijfhoek max. 4 ex.
20-4 Over Bijlmer 2 ex. 22-4 Telpost Centrum 2 ex. over. 16-5 Haven Ballast 1 ex. 5-6
Middelpolder 1 ex. 16-6 Nieuwe Diep 2 ex.
IJsgors 16-5 Marken 1 ex. zk. (Daan en Christiaan van der Hoeven).

De Gierzwaluw

Jonge Lepelaar aan de Rijperweg in Waterland

J

aarlijks wordt door BirdLife International de Eurobirdwatch georganiseerd.
Voor Nederland coördineert Vogelbescherming deze telling. Op 1 oktober waren meer dan 150 telposten in ons land actief.
Frank van Groen vroeg mij om de telling in het Diemerpark te leiden. Een oproep in
De Gierzwaluw leverde zes medetellers op.
Om half 8 was het licht genoeg om te starten. Het was half bewolkt en er stond een
lichte wind uit het zuidwesten.
We hebben tot 12u.30 geteld en we hielden per uur de aantallen bij.
Gedurende het eerste uur druppelden de medetellers binnen. We hadden tijd om
kennis te maken en koffie te drinken, want qua vogeltrek was het nog rustig. Maar
het tweede uur moesten we flink aan de bak. En dat is een spannend aspect van
het trektellen: plotseling komt er van alles tegelijk over! Gelukkig werkte iedereen
enthousiast mee om verre vogels op te pikken, geluidjes thuis te brengen en grote
groepen te tellen.
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De volgende uren namen de aantalAantal vogels: Aantal soorten:
len geleidelijk af, maar toch konden
7:30-8:30
159
18
we regelmatig een nieuwe soort
bijschrijven.
8:30-9:30
589
22
We zagen prachtige slierten Lepe9:30-10:30
161
23
laars. De Graspieper vloog de hele
10:30-11:30
264
17
ochtend over, soms in groepen van
11:30-12:30
62
14
25 exemplaren. Landelijk was dit
dan ook de meest getelde soort. De
Vink was landelijk de tweede soort
Totaal:
1.235
37
in aantal, maar wij zagen er slechts
tien. Blijkbaar zijn er hierin grote
regionale verschillen.
De totalen van deze dag van de telpost zijn te vinden op http://www.trektellen.nl/
count/view/1105/20161001
Het was een gezellige ochtend en voor een aantal VWG-leden was het een eerste kennismaking met trektellen. De volhouders werden in het laatste kwartier beloond met
een laag overvliegende Visarend.
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Wat vinden de buren? John van der Woude
VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 52, 2016 nr. 3
Recordjaar voor Oeverzwaluw in Hoofddorp
De oeverzwaluwwand naast het Willem-Alexander sportcomplex begint nu echt vogels aan te trekken: in 2016 waren 49 van de 63 nesten bezet. De bekende oeverzwaluwwand aan de Toolenburgerplas bleef in 2016 leeg, maar aan de overzijde vonden
de vogels een natuurlijke steile wand en daar werden maar liefst 139 nesten geteld.
Jaarrondtellingen Hekslootpolder
De Hekslootpolder is een gevarieerd wetland tussen Haarlem-Noord en Spaarndam.
Bij de jaarrondtellingen in 2013-2015 zijn 122 vogelsoorten vastgesteld, met mooie
aantallen van bijvoorbeeld Bergeend, Wintertaling, Waterral, Kluut, Watersnip, Huiszwaluw, Graspieper, Kramsvogel.
Nieuw Big Day-record
Op 7 mei 2016 togen twee teams op pad om binnen de regiogrenzen van deze VWG
zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. Exclusief exoten kwamen ze op een gezamenlijk
totaal van 159 soorten, een nieuw record na het vorige record van 150 soorten op
30 april 2012. Het winnende team had 131 soorten en was dan ook om middernacht
begonnen.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek - De Kieft jg. 40, 2016 nr. 3
Zaanstreek blijft Huiszwaluwen trekken
De Huiszwaluwtelling van 2015 leverde 374 bezette nesten op. De grootste aantallen
werden geteld in Assendelft (101 nesten), Oostzaan (89), Wijdewormer (69) en Krommeniedijk (49). Het gaat vrijwel overal om kleine kolonies, niet te vergelijken met
bijvoorbeeld de grote kolonie bij Muiden. Het totaal van 374 is het op een na hoogste
totaal van de laatste zes jaar.

FOTO: ROELY BOS

Vrijwilligerswerk Oostzanerveld
Het mooie en voor Amsterdammers bekende veenweidegebied Oostzanerveld wordt in
het winterhalfjaar op zaterdagochtenden onderhouden door vrijwilligers onder leiding
van Staatsbosbeheer. Voor 2017 gaat het om 7 en 28 januari, 18 februari en 11 maart.
Aanmelden kan bij Jan Onrust, tel. 06 53 608 465.

Graspiepers zijn in Nederland altijd wel te vinden
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VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 50, 2016 nr. 3
Bijeneter aan de Eem
Op 9 juni 2016 werd een Bijeneter gezien langs het riviertje de Eem, bij Eembrugge.
Sinds 1960 zijn in veertien jaren Bijeneters gezien in Het Gooi, waarvan elf jaren
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sinds 1999. Deze recente toename komt uiteraard deels doordat er nu veel meer
vogelaars zijn dan vroeger, maar ook doordat deze soort steeds noordelijker is gaan
broeden onder invloed van de klimaatveranderingen.

Visdief (9), Watersnip (2). Deze reeks overziend mogen we wel concluderen dat de
Eilandspolder-Oost één van de beste vogelgebieden van Noord-Holland is, hoewel je er
toch betrekkelijk weinig over hoort. Vanaf de A10 ben je met de auto al in 20 minuten
in De Rijp.

Jubileumboek Gooise Vogels
In 2017 bestaat deze VWG vijftig jaar. Er zal een boekje Gooise Vogels verschijnen met
teksten en foto’s van 94 vogelsoorten en een kaart met vogelkijkpunten.
Op vwggooi.nl zal een bestelformulier geplaatst worden.

VWG Schagen e.o. – De Tringiaan jg. 39, 2016 nr. 3
Zwanenwater weer nat
Het bekende natuurreservaat Zwanenwater heeft geen last meer van wateronttrekking
door de bollenkwekers in de omgeving, want Natuurmonumenten heeft de omringende
bollenpercelen opgekocht en er een soort wetlands van gemaakt. Het Zwanenwater is
nu soms door overvloedige regenval zelfs zo nat dat eenden er haast niet meer kunnen
broeden. Maar voor doelsoorten zoals Waterral en Dodaars is die hoge waterstand een
zegen, en ook voor veel bijzondere plantensoorten.

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 59, 2016 nr. 4
Midwinter roofvogeltelling 2016
In februari werd bij deze jaarlijkse telling in de hele provincie Utrecht (langs vaste
routes met per route ca. 20 telpunten) een kleine 500 roofvogels geteld: 81% Buizerd,
10 % Torenvalk, 4% Sperwer, 3% Havik, 1% Slechtvalk. Met minder dan 1% elk waren
Ruigpootbuizerd, Blauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Smelleken en Rode Wouw
aanwezig.

VWG Texel - De Skor jg. 35, 2016 nr. 3
Terugblik op de Notenkrakerinvasie van 1968
Voor de leden van de VWGA die de massale Notenkrakerinvasie van 1968 hebben
meegemaakt is het één van de absolute hoogtepunten uit hun vogelaarscarrière, hoe
zielig het eigenlijk ook was voor die vogels, want een terugkeer naar hun Siberische
broedgebieden was erg onwaarschijnlijk. De invasie kwam op gang doordat in 1967 de

Birdfulness
Wie regelmatig in de Waverhoek komt of in de Groene Jonker moet haast wel Marianne Wüstenhoff kennen, een enthousiaste vogelaar. In dit nummer van de Kruisbek
beschrijft ze hoe ze vogelaar werd en hoe belangrijk goede optiek daarbij was. Ook
noemt ze het sociale aspect van het vogelen, doordat je gelijkgestemden tegenkomt
in het veld. Maar gewoon alleen op stap zijn in de natuur is natuurlijk ook een prima
ervaring en met een knipoog naar een huidige trend noemt ze dat birdfulness.

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 51, 2016 nr. 4
Roofvogels en Boommarters
In de duinen bij Castricum neemt Sperwer geleidelijk af als broedvogel. Predatie door
Havik wordt algemeen, ook elders in West-Nederland, als belangrijkste oorzaak gezien.
Maar tegelijk met de afname van Sperwer is er in dit gebied een toename van Boommarter. Dus misschien heeft Sperwer ook last van predatie door Boommarter. Ook
worden Boommarters hier tegenwoordig op (verlaten?) nesten van Buizerd aangetroffen. Een ingewikkelde zaak waarover we vast nog meer te horen krijgen.
Broedvogels Eilandspolder
Het oostelijke deel van de Eilandspolder, bij De Rijp en Grootschermer, is grotendeels
eigendom van Staatsbosbeheer. Deze vaarpolder met brede watergangen is mede zo
aantrekkelijk door de pittoreske dorpen eromheen. In 2015 is dit gevarieerde gebied
geïnventariseerd op broedvogels, met mooie aantallen territoria van Blauwborst (16),
Bosrietzanger (22), Bruine Kiekendief (8), Gele Kwikstaart (16), Graspieper (16), Grutto
(126), Kievit (199), Kleine Karekiet (25), Kluut (6), Kneu (8), Koekoek (3), Rietgors (85),
Rietzanger (162), Roerdomp (1), Scholekster (148), Tureluur (73), Veldleeuwerik (34),
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VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 34, 2016 nr. 3

Notenkraker in het Horst-’tHam op 30 oktober 2008
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zaadproductie van de Arve-den
in Siberië grotendeels mislukt was. De invasie begon in
augustus 1968 en betrof alleen
volwassen vogels, want er was
wegens dat voedselgebrek niet
gebroed. Voor Texel is nu achteraf nog eens uitgeplozen om
hoeveel vogels het daar ging.
Er waren 52 waarnemingen
bekend en uit allerlei bronnen
zoals brieven zijn er nu achteraf nog eens 23 aan toegevoegd. Dubbeltellingen zitten
hier waarschijnlijk vrijwel niet
tussen. Op Texel was de invasie
na de vorst van de tweede
week van november voorbij.
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Strandplevieren zijn al gezien in het strandreservaat Noordvoort

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 48, 2016 nr. 3
Strandreservaat Noortvoort krijgt gestalte
Op de gemeentegrens van Zandvoort en Noordwijk is een heus strandreservaat in
wording. Het initiatief kwam van de natuurvereniging Noordwijk en inmiddels hebben allerlei overheden en andere partijen zich aangesloten. Er is al een uitkijkpunt en
er komt aan weerszijden van het reservaat een serie palen in het strand, doorlopend
tot in de zeereep, die overigens ook tot het reservaat behoort. Er zijn al meldingen
van rustende zeehonden en van Strandplevieren. De officiële opening van het reservaat wordt medio 2017 verwacht.

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 32, 2016 nr. 3
Zie de nieuwe website ivn.nl/afdeling/amstelveen voor allerlei nieuws uit de werkgroepen en voor excursies. Zo is er een werkgroep Weidevogelbescherming en worden
er elke tweede zondag van de maand rondleidingen gehouden in één van de Amstelveense parken of natuurgebieden.

KNNV Amsterdam – Blaadje jg. 36, 2016 nr. 3
Amstelveense Poel
Op 18 juni 2016 hield de KNNV Amsterdam een inventarisatiedag in de Amstelveense
Poel en de nabijgelegen Kleine Poel. Er werden 72 plantensoorten aangetroffen,
waaronder Ronde Zonnedauw en maar liefst honderd Welriekende Nachtorchissen.
Hoogtepunt was echter de Zompsprinkhaan, die in dit deel van Nederland nog niet
eerder was aangetroffen.
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