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Amsterdamse Blauwe Reiger, een nieuwe ondersoort?

Onze voorzitter, Marc Menon, gaat in dit nummer in op de resultaten 
van de enquête die kort geleden onder onze leden is gehouden. Ik wil er 
graag alvast een stukje uitlichten, zoals u zult begrijpen het deel over De 

Gierzwaluw. Het blad wordt goed gewaardeerd, en daar is redactie & vormge-
ving blij mee. Binnen onze beperkingen doen we erg ons best een leesbaar en 
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leeswaardig tijdschrift 
te maken. Natuurlijk 
waren er opmerkin-
gen, en daar willen 
we ons voordeel 
mee doen. Er werd 
gevraagd om méér 
verschillende au-
teurs. Als u dit leest: 
schrijft u zelf? Heeft 
u ideeën? Laat het de 
redactie weten! Heel 
graag! Het kost nogal 
moeite de leden zover 
te krijgen dat ze de 
pen ter hand nemen, 
maar geloof me, het is 
helemaal niet zo lastig 
om iets te schrijven 
over wat u ter harte 
gaat. Waarover kunt 
u dan schrijven? Ook 
daarvoor kwamen 
suggesties: actualitei-
ten op het gebied van 
bescherming, beleids-
maatregelen, en lokale 
initiatieven. Als het 
maar over vogels gaat. 
Hoor ik van U?
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Ledenraadpleging

Afgelopen najaar heeft het bestuur 
een ledenraadpleging (enquête) ge-
organiseerd om een beeld te krijgen 
van wat er leeft en speelt onder de 
leden. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
van de Vogelwerkgroep Amsterdam 
van 19 januari jl. heb ik - heet van 
de naald - enkele in het oog sprin-
gende uitkomsten besproken. Deels 
een bevestiging van wat wij als 
bestuur al vermoedden (dat is fijn!), 
maar ook ontvingen wij een aantal 
interessante suggesties en nieuwe 
ideeën voor de toekomst. Voor hen 
die niet op de Nieuwjaarsreceptie 
aanwezig konden zijn, volgt hier 
een samenvatting.

De ledenraadpleging werd digitaal afgenomen. Om die reden zijn alleen de 358 leden 
die met een e-mailadres bij ons bekend zijn aangeschreven. Daarvan hebben 119 
mensen (33%) de ledenraadpleging ingevuld. Van de respondenten blijkt 53% ouder 
dan 60 jaar, 53% is vrouw, 49% is minder dan 5 jaar lid, 20% 5-10 jaar, terwijl 12% 
al langer dan 20 jaar lid is. Voorlopige conclusie: wordt de VWGA een club van eer-
biedwaardige dames op leeftijd die nog niet zo heel lang lid zijn …?

Maar liefst 89% van de respondenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over 
(de activiteiten van) onze de vereniging. 

Bij de vraag wat de leden het belangrijkste doel van onze vereniging vinden, blijken 
Bescherming & Behoud van de vogelstand en van de natuur in en rond de stad “met 
stip” bovenaan te staan. 

Toch blijkt ruim een derde van de leden niet op de hoogte van onze activiteiten op 
het gebied van vogelbescherming. Daar staat tegenover dat een zeer ruime meerder-
heid van 82% wel weer vertrouwen heeft in het bestuur om namens de vereniging (in 
samenspraak met de Commissie Bescherming, binnen de mogelijkheden van beschik-
bare tijd, inzet en geld, en na afweging van de ‘voors en tegens’ alsmede het proces-, 

Verenigingsnieuws Marc Menon
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kosten- en reputatierisico) zelfstandig beslissingen te nemen over het voeren van 
acties en juridische procedures op het gebied van vogelbescherming. 

Als ander belangrijk doel van onze vereniging noemen de leden Educatie. Het gaat 
dan met name om excursies en cursussen. Beide worden door de leden van onze 
vereniging goed ontvangen en hoog gewaardeerd. De door de Vereniging georga-
niseerde lezingen worden in dat kader iets minder belangrijk gevonden en ook wat 
lager gewaardeerd. 

Tot slot wordt Onderzoek (veldwerk en tellingen) als belangrijk doel van onze vereni-
ging genoemd. Toch blijkt slechts de helft van de respondenten er van op de hoogte 
dat de vereniging een Commissie Veldwerk heeft en doet ook maar de helft van de 
respondenten mee aan tellingen (Midwinterwatervogels, BMP, MUS, Slaapplaats, 
Euro BirdWatch, e.a.). Hier vallen dus nog wel enige zieltjes te winnen!

Communicatie is het middel om onze activiteiten voor het voetlicht te brengen (De 
Gierzwaluw, Website, Nieuwsflits, Standwerk). De Gierzwaluw, Nieuwsflits en website 
krijgen over het algemeen aardige waarderingscijfers. Minder dan de helft van de 
leden blijkt er echter van op de hoogte dat de VWGA ook regelmatig met een kraam 
aanwezig is op natuurmarkten (standwerk). Gelukkig geeft 22% van de respondenten 
desgevraagd aan onze stands samen met andere leden van onze vereniging te willen 
bemensen. Interessant is ook nog dat 47% van de respondenten aangeeft De Gier-
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zwaluw best digitaal te willen ontvangen, 37% geeft de voorkeur aan een papieren 
versie en 16% heeft geen voorkeur. En 86% geeft aan geen bezwaar te hebben tegen 
gesponsorde bijdragen of advertenties (ter dekking van kosten) in De Gierzwaluw of 
op de website voor bijv. verrekijkers of reisorganisaties, dit alles binnen de doelstel-
lingen van onze vereniging. 

Naast de positieve respons hebben wij ook een aantal waardevolle suggesties voor 
(verdere) verbetering ontvangen, waaronder:

q  Meer korte (enkele uren), laagdrempelige excursies rond en in de buurt van 
Amsterdam, in de Amsterdamse parken en meer buurtgerichte excursies en 
activiteiten; excursies uit de vogelcursussen herhalen voor andere leden.

q  Een ruime meerderheid pleit voor het handhaven van de periodieke meerdaagse 
excursie of vogelreis (in binnen- of buitenland), ook al is deze wel eens komen 
te vervallen. Een buitenlandreis mag eventueel ook wat dichter over de grens 
(auto in plaats van vliegtuig). 

q  Naast introductiecursussen voor beginnende vogelaars ook vervolg- en ver-
diepingscursussen organiseren voor gevorderden met een thema, zoals een 
specifieke soort(groep), geluiden, BMP, biotoop of bescherming.

q   Hoger niveau van de lezingen, verder verdiepen van kennis, meer over Am-
sterdam en omgeving, meer over onderzoek en statistiek en meer over bescher-
ming.

q   In De Gierzwaluw meer verschillende auteurs en ook externe bijdragen van 
derden opnemen en ook meer actualiteiten op het gebied van bescherming, 
beleidsmaatregelen en lokale initiatieven.

q  Website: sneller actualiseren en meer interactie met de leden (zie ook het vol-
gende punt).

q  Een eigen (online) forum met onder meer de mogelijkheid om afspraken te ma-
ken om vogels te kijken buiten de reguliere excursies om en/of met vogelaars 
uit de eigen buurt.

q  Zichtbaarheid bestuur en de diverse commissies.

Wie de schoen past, trekke hem aan! Het laatstgenoemde punt heeft het bestuur 
direct ter harte genomen. Eén van de eerste stappen om aan die zichtbaarheid te 
werken, is dat het bestuur in De Gierzwaluw periodiek verslag zal doen van zijn 
werkzaamheden. Ook zal het bestuur de diverse commissies vragen geregeld te rap-
porteren over hun activiteiten.
Graag wil ik iedereen bedanken die de moeite heeft genomen de ledenraadpleging in 
te vullen en het bestuur te voorzien van “input” en suggesties. 
In de komende tijd gaat het bestuur in samenspraak met de diverse commissies aan 
de slag om deze en de diverse andere input uit de ledenraadpleging verder uit te 
werken in beleidspunten voor de komende jaren. Wij zullen daar nog geregeld bij de 
leden op terugkomen!

De GierzwaluwVerenigingsnieuws
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Jeugdexcursies Annelies de Kleyn

Vogels leren kennen en kijken met ervaren vogelkenners

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 via de website vogelsamsterdam.nl, onder 
het kopje Jeugd.

Zondag 2 april 9:00 – 10:30  Flevopark jeugdexcursie
In Het Flevopark zullen de vogels nu volop zingen. Zien we ze misschien met nestma-
teriaal 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. 
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Ook met koud weer zijn er vogels te zien
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Zondag 9 april 9:00 – 10:30  Amstelpark jeugdexcursie
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!

Zondag 7 mei 9:00 – 11:00   Duin en Kruidberg jeugdexcursie
Onder leiding van Edial Dekker gaan we de duinen verkennen. In het hogere bos-
gedeelte vinden we Vinken, roepen de Boomklevers en zien we misschien de wilde 
paarden, en in de lagere struiken zullen de Grasmussen en Heggenmussen zich laten 
horen. In deze tijd zingen de Boomleeuweriken hun jodelende lu-lu-lu, terwijl ze hoog 
in de lucht aan hun afdaling beginnen. Nachtegalen hoor je volop, maar zie je niet ... 
De wereld is vol van vogelgeluiden. 

Zondag 14 mei 14:00 – 15:30 Ronde Hoep jeugdexcursie
In dit poldergebied wordt rekening gehouden met de weidevogels. Grutto’s kunnen er 
goed broeden en Kieviten brengen er hun jongen groot. Grote Zilverreigers zijn goed te 
herkennen in dit open land. Er vliegen ook roofvogels, zoals Buizerd en Sperwer. Walter 
Duyves vergezelt ons in de grote kar achter de tractor waarmee we het land ingaan.

Zondag 21 mei 14:00 – 15:30  Marken jeugdexcursie 
Marken is eigenlijk een eiland in het IJsselmeer, nu aan het vasteland verbonden met 
een dijk. Ook hier zijn veel weidevogels, zoals Grutto en Kievit. Zijn er al kuikens te 
vinden? Tureluurs kijken rond vanaf een paaltje en soms zie je een Gele Kwikstaart in 
het gras. Fitissen en Tjiftjaffen zingen in de bomen en struiken en in het water vinden 
we diverse eenden. Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen zwieren rond in de lucht boven 
Marken.

Zondag 11 juni 9:00 – 11:00  Diemerpark jeugdexcursie
We blijven weer wat dichter bij de stad en gaan met Leen Pauwels kijken welke 
vogels we kunnen vinden in het Diemerpark, vlakbij IJburg. Horen we de Rietzanger 
en de Blauwborst? Zien we misschien een Slechtvalk in een elektriciteitsmast zitten? 
Houtduiven zien we vast en zeker, net als Eksters, en als we geluk hebben horen we de 
Koekoek roepen.

Zondag 25 juni 15:00 – 16:00  IJdoorn jeugdexcursie
IJdoorn is een plas-drasgebied speciaal voor steltlopers, die er gemakkelijk met hun 
snavel in de grond kunnen zoeken naar beestjes om te eten. We hebben kans op 
Grutto’s, Kluten en Lepelaars, er zwemmen diverse soorten eenden, de Bruine Kieken-
dief komt er vaak jagen en Witte Kwikstaarten lopen langs de slikrandjes op zoek naar 
insekten. Wie kent de verschillende meeuwen die langsvliegen? In ieder geval Martijn 
Voorvelt, hij gaat met ons mee om ons te helpen vogels te determineren.
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Lezingen Marion de Groot

Omdat de lezing van Jip Louwe Kooijmans op 13 februari 2017 niet doorging en we 
op dit moment nog geen andere datum hebben gepland verzoek ik u op onze web-

site www.vogelsamsterdam.nl te kijken.

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.

De Gierzwaluw

Excursies 2e kwartaal 2017 Erik Hölscher

Algemeen: 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 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.

Za 22 april 2017 Zwillbrocker Venn  auto en wandelen
Vlak achter Groenlo, over de Duitse grens, op ongeveer zeven kwartier rijden vanaf Am-
sterdam, ligt het Zwillbrocker Venn. Een mooi natuurgebied waar Flamingo’s broeden. 
En die Flamingo’s zijn ons hoofd-target.
Op de volgende link is veel info te vinden:  http://www.wandelbeeld.nl/wandelen-oost-
gelre/wandelroute-zwillbrocker-venn/info-zwillbrocker-venn/
Reken op een stevige wandeling daar ter plaatse. En er zitten vast niet alleen Flamingo’s 
in dat Naturschutzgebiet.
Start 7.00  (vroeg weg want het is een behoorlijk eindje rijden), verzamelplaats IJsbaan-
pad-Amstelveenseweg.
De excursie duurt de hele dag . Onze vogeldeskundige van deze dag is Jan Brandenbarg.
Max 5 auto’s en max 20 deelnemers. Opgave bij Erik Hölscher,  e.holscher1@upcmail.nl



Jaargang 55   Nummer 1   Maart 2017

De Gierzwaluw

Jaargang 55   Nummer 1   Maart 2017 11

Mei 2017
In mei zullen er twee kleine/korte excursies worden georganiseerd in en om Amsterdam. 
Dit is een tijd dat er ook in de buurt veel valt te genieten. Fietsen en/of wandelen. Duur 
een dagdeel, ochtend, avond.
Specifiekere informatie komt op de website www.vogelsamsterdam.nl te staan.

Juni 2017
Vooralsnog staat er een wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen op het pro-
gramma. Deze wordt nog uitgewerkt.

Za 8 of 15 juli 2017 Leusden Nachtzwaluwen!  auto en wandelen 
Waarom 8 of 15? Deze excursie is regengevoelig, dus als het de 8ste erg slecht is ver-
schuiven we de excursie naar een week later.
In juli gaan we in op zoek naar de Nachtzwaluwen. We zoeken die op in Leusden, 
Utrecht. Nachtzwaluwen worden actief bij de schemering, dus zeg maar zo rond 22.00 
uur. Dan laten ze hun kenmerkend geluid horen en zijn ze wellicht ook te zien.  In de 
buurt kun je ook overdag leuk vogelen. Dus wordt het programma: Met de auto naar het 
Leersumseveld. Daar een paar uur wandelen in het natuurgebied, hei, bos en vennetjes. 
Rond 19.00 uur gaan we naar een pannenkoekenhuis in Leusden op loopafstand van de 
Nachtzwaluwen. Eten en rond 22.00 uur op pad. Reken er niet op dat je voor 24.00 uur 
weer thuis bent. We brengen mensen die niet op de fiets zijn wel naar huis als het open-
baar vervoer niet meer werkt.
Max 5 auto’s met max 20 mensen; aanmelden bij Erik Hölscher, e.holscher1@upcmail.nl.
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Voorjaarsfenologie 2016 Ellen de Bruin

Vroegste voorjaarswaarnemingen

Dit artikel beschrijft de vroegste voorjaarswaarnemingen uit 2016. Nagenoeg alle 
waarnemingen zijn verkregen via waarneming.nl (wrn.nl). Twee waarnemingen 
zijn afkomstig van het Amsterdams VogelNet (AVN). De gegevens staan vermeld 

in de tabel (gvd=gemiddeld vroegste waarnemingsdatum). De berekende waarden ont-
ving ik van Jan van Blanken, waarvoor dank.
Voor de berekening en de methode van gemiddelde vroegste datum en bandbreedte 
verwijs ik naar het artikel Voorjaarsfenologie 2003, gepubliceerd in De Gierzwaluw jg. 
41 (4) p. 27-38. De uitleg is ook te vinden op de website van de VWGA (kijk op vogel-
samsterdam.nl/voorjaarsfenologie). 
Op de website is ook de zgn. overall fenologielijst te vinden. In deze lijst worden van 
de geselecteerde soorten de eerste en de tweede vroegste datum aller tijden genoemd.

De lente van 2016 ging koud van start en kwam laat op gang, maar was relatief zon-
nig en eindigde warm (bron: knmi.nl). Van de 39 soorten waarvoor een bandbreedte 
is bepaald arriveerden er in 2016 vijftien vroeg: Lepelaar, Kluut, (IJslandse) Grutto, 

Grote Karekiet hopelijk weer terug in 2017
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Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Nachtegaal, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Snor, 
Kleine Karekiet, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter en Bonte Vliegenvanger. Vroeg wil 
zeggen dat de eerste waarnemingsdatum in 2016 voor de startdatum van de band-
breedte (berekend tot en met 2015) valt. Ter vergelijking: in 2015 arriveerden tien 
soorten “vroeg”.

Er werden drie datumrecords verbroken, namelijk de eerste vroegste datum van Purper-
reiger en Kleine Karekiet en de tweede vroegste datum van Kluut. Geen enkele soort 
arriveerde laat (eerste waarnemingsdatum na de einddatum van de bandbreedte).
Twee soorten werden in 2016 voor het eerst gezien op de eerste dag van de band-
breedte en vallen daar dus net binnen: Boerenzwaluw (23-3) en Rietzanger (29-3). 
Bontbekplevier werd gezien op de laatste dag van de bandbreedte (12-3) en is dus net 
niet “laat” te noemen.

Van incidentele overwinteraars (Zomertaling, Bontbekplevier, Visdief en Zwarte 
Roodstaart) zijn de winterwaarnemingen buiten beschouwing gelaten. Van Tjiftjaf en 
Zwartkop worden alleen zangwaarnemingen meegeteld voor de voorjaarsfenologie. 

Ik zou graag iedereen willen verzoeken vroege waarnemingen van (zang-)vogels te 
registreren, en dan het liefst zo exact mogelijk, met name of de vogel zingt of niet.

Zwarte Roodstaart, Schiphol, 16 januari 2016
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Hieronder worden een paar soorten uitgelicht:
Zomertaling Een vrouwtje, dat er helaas niet al te gezond uit zag, overwinterde aan 
de Rondehoep-West, vanaf 12 december 2015 t/m 26 februari 2016. De eerstvolgende 
waarneming van Zomertaling daarna was op 22 maart; een mannetje.
Purperreiger De waarneming van deze soort bij de Vijfhoek op 27-3 betekent een 
verbetering van de eerste vroegste datum (31-3) in 2008. 
Kluut Op 5-1 werden 6 exemplaren gezien bij de Kinseldam. Dit betekent een nieuwe 
tweede vroegste datum voor deze soort (was 29-1). De eerste vroegste datum ooit van 
Kluut is 3-1, een waarneming in 2014, ook bij de Kinseldam. 
Bontbekplevier Op nieuwjaarsdag was er een winterwaarneming op IJburg (Erik Höl-
scher). Deze vogel zat daar in ieder geval al vanaf 29 november 2015, maar is na 1-1 
niet meer gezien. De eerste waarneming hierna van een Bontbekplevier was op 12 maart 
2016. 
Visdief Op 10-1 werd door Christiaan Krop op Marken een Visdief gemeld, vliegend 
in zuidwestelijke richting; “in winterkleed met de karakteristieke vleugelslag, grote 
snavel en kop omlaag, klaar om te vissen”. Over de juistheid van de determinatie bestaat 
wel enige twijfel, gezien de volgende twee waarnemingen in de Gouwzee: een Grote 
Stern op 17-1-2106 (Luud Baas); “geen meeuw, geen diepe vorkstaart zoals visdief, wel 
donkere snavel” en een Witwangstern op 20-12-2015 (Ton Denters). Deze laatste werd 
eerst als Visdief aangemerkt maar naar aanleiding van opmerkingen later gewijzigd in 
Witwangstern. Het vermoeden was namelijk dat het om hetzelfde exemplaar ging als de 
vogel die regelmatig in Flevoland werd gezien: 30-11 t/m 24-12 aan de IJmeerdijk en 6 
t/m 19 maart bij de Houtribsluizen in Lelystad. Hiervan zijn prachtige foto’s te vinden 
op waarneming.nl. Van de sterns van Marken en de Gouwzee zijn helaas geen foto’s 
gemaakt.
De eerste echte voorjaarswaarneming van Visdief was op 3-4, ook op Marken.
Zomertortel Deze soort wordt helaas steeds schaarser, niet alleen in de Amsterdamse 
regio. Des te opvallender is de waarneming van maar liefst vier exemplaren op 7-5, die 
vanaf Marken het Markermeer overstaken richting de Flevopolder.
Nachtegaal De tweede vroegste datum werd geëvenaard. Eerdere waarnemingen op 8-4 
waren er in 1989, 2000 en 2011. De eerste vroegste datum is slechts één dag eerder, 7-4.
Zwarte Roodstaart Waarnemingen van deze soort tellen mee vanaf 1 maart, ongeacht 
of het om zang gaat (mocht er sprake zijn van een zingend exemplaar in februari, dan 
telt deze uiteraard als eerste). Vandaar dat de vroegste datum - enigszins kunstmatig - 
uitkomt op 10-3, want vanaf 15-1 (t/m 12-3) werden er regelmatig één of twee Zwarte 
Roodstaarten waargenomen op Schiphol. Het eerstvolgende geval betrof 2 ex. op 26-3 
naast de Vijfhoek.
Grote Karekiet Net als in 2015 is deze soort niet waargenomen in 2016 in de Am-
sterdamse regio. Ook in het aangrenzende Gooi, waar tot in 2015 behoorlijk veel Grote 
Karekieten broedden, waren de aantallen van deze soort laag in 2016.
Kleine Karekiet De waarneming van een zingende Kleine Karekiet aan de Koenenkade 
op 1-4 is een verbetering van de eerste vroegste datum (7-4) in 2011.
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  vroegste 
datum locatie waarnemer(s) bron periode (n) gvd 

bandbreedte 
t/m 2015 

1 Zomertaling 22-3-2016 Landje van Geijsel  RR, WS wrn.nl 1960-2015 (55) 21-3 8/3-3/4 
2 Purperreiger 27-3-2016 Vijfhoek-Haven Ballast EV wrn.nl    
3 Lepelaar 10-1-2016 Kinseldam FvG AVN 1962-2015 (50) 4-3 4/2-1/4 
  10-1-2016 Kinseldam MK wrn.nl    

4 Boomvalk 18-4-2016 Amsterdam-Noord  NvdG wrn.nl 1960-2015 (56) 13-4 30/3-27/4 
  18-4-2016 Knooppunt De Hoek A4/A5 MC     

5 Kluut 5-1-2016 Kinseldam  FvG wrn.nl 1965-2015 (50) 9-3 15/2-31/3 
6 Kleine Plevier 18-3-2016 Landje van Geijsel  WS wrn.nl 1959-2015 (55) 28-3 7/3-18/4 
7 Bontbekplevier 12-3-2016 Aandammergouw JB wrn.nl 1972-2015 (43) 1-3 18/2-12/3 
8 Kemphaan 6-1-2016 Bovenkerkerpolder AJ wrn.nl    
9 Grutto 24-1-2016 Ouderkerkerplas EdB wrn.nl 1958-2015 (58) 18-2 4/2-4/3 

10 Groenpootruiter 28-3-2016 Landje van Geijsel  MSt wrn.nl 1965-2015 (49) 10-4 26/3-25/4 
11 Visdief 3-4-2016 Marken ED wrn.nl 1957-2015 (59) 7-4 29/3-16/4 
12 Zwarte Stern 16-4-2016 Uitdammerdijk MS wrn.nl 1962-2015 (50) 26-4 14/4-8/5 
13 Zomertortel 7-5-2016 Marken WvdS wrn.nl 1959-2015 (55) 3-5 24/4-12/5 
14 Koekoek 13-4-2016 Westgaarde  RR     

  13-4-2016 Diemen Over Bijlmer EV wrn.nl 1957-2015 (59) 20-4 12/4-28/4 
15 Gierzwaluw 9-4-2016 Amsterdam-Oud West SvdB wrn.nl 1954-2015 (60) 18-4 11/4-25/4 
16 Oeverzwaluw 25-3-2016 Vijfhoek-Haven Ballast RB wrn.nl 1958-2015 (51) 10-4 26/3-25/4 
17 Boerenzwaluw 23-3-2016 A’veen-Waardhuizen  KJ wrn.nl 1954-2015 (62) 30-3 23/3-6/4 
18 Huiszwaluw 28-3-2016 Asd.Bos-Bosbaan anoniem wrn.nl 1959-2015 (57) 18-4 5/4-1/5 
19 Gele Kwikstaart 27-3-2016 Landje van Geijsel  PR wrn.nl 1957-2015 (58) 30-3 17/3-12/4 
20 Nachtegaal 8-4-2016 Gemeenschapspolder RB wrn.nl 1956-2015 (60) 16-4 11/4-21/4 
21 Blauwborst 24-3-2016 Lutkemeerpolder RR wrn.nl 1982-2015 (34) 22-3 13/3-31/3 
22 Zwarte Roodstaart 10-3-2016 Schiphol RR, AS wrn.nl 1961-2015 (54) 26-3 11/3-10/4 
23 Gekraagde Roodstaart 5-4-2016 Schinkelbuurt-Stadionbuurt GT wrn.nl 1958-2015 (57) 16-4 4/4-28/4 

  5-4-2016 Poppendammergouw HvdM     
24 Paapje 2-5-2016 Botshol-Kleine Wije GK wrn.nl 1965-2015 (44) 28-4 17/4-9/5 
25 Tapuit 26-3-2016 Landje van Geijsel  EV wrn.nl 1963-2015 (52) 9-4 27/3-22/4 
26 Sprinkhaanzanger 6-4-2016 Vijfhoek WvdS wrn.nl 1963-2015 (48) 15-4 4/4-26/4 
27 Snor 3-4-2016 Vijfhoek MK, GK wrn.nl 1957-2015 (52) 13-4 5/4-21/4 
28 Spotvogel 3-5-2016 Belmermeer FvG AVN 1957-2015 (59) 7-5 1/5-13/5 
29 Bosrietzanger 30-4-2016 Diemerpark PT wrn.nl  1957-2015 (58) 4-5 24/4-14/5 
30 Grote Karekiet NVT       
31 Kleine Karekiet 1-4-2016 Asd.Bos-Koenenkade ZS wrn.nl 1957-2015 (59) 24-4 14/4-4/5 
32 Rietzanger 29-3-2016 Bloemendalergouw CvT wrn.nl 1957-2015 (59) 8-4 29/3-18/4 
33 Braamsluiper 10-4-2016 Gemeenschapspolder OW wrn.nl 1956-2015 (60) 20-4 13/4-27/4 

  10-4-2016 Diemerpark HN     
  10-4-2016 Zuidoost EV     

34 Grasmus 12-4-2016 Diemerpark FM wrn.nl 1955-2015 (60) 21-4 14/4-28/4 
35 Tuinfluiter 14-4-2016 Gaasperzoom HN wrn.nl 1957-2015 (59) 21-4 16/4-26/4 
  14-4-2016 Brettenzone PT     
36 Zwartkop 27-3-2016 Asd.Bos-Radarterrein EdB, RvD wrn.nl 1960-2015 (56) 2-4 20/3-15/4 
37 Fluiter 24-4-2016 Westgaarde RR wrn.nl 1959-2015 (50) 1-5 23/4-9/5 
38 Tjiftjaf 5-3-2016 Westgaarde  PT wrn.nl 1960-2015 (56) 6-3 22/2-18/3 

  5-3-2016 Osdorp PT     
  5-3-2016 Osdorper Bovenpolder PT     

39 Fitis 27-3-2016 Diemerpark WvdS wrn.nl 1957-2015 (59) 26-3 18/3-3/4 
40 Grauwe Vliegenvanger 6-5-2016 Schellingwoude AS wrn.nl 1958-2015 (57) 4-5 24/4-14/5 
41 Bonte Vliegenvanger 11-4-2016 Schellingwouderbreek RvB wrn.nl 1961-2015 (52) 26-4 17/4-5/5 
42 Buidelmees 8-5-2016 Vijfhoek EdB, RvD wrn.nl    
43 Wielewaal 6-5-2016 Vijfhoek WvdS wrn.nl 1957-2015 (56) 12-5 2/5-22/5 

 

 

AJ Auke Jansen HN Hans Niekus PR Pim Rijk
AS Adrie Streefland HvdM Hans van der Meulen PT Paul Tak
CvT Caspar van Tongeren JB Jip Binsbergen RB Ruurd Bennink
ED Edial Dekker KJ Kees Jonker RR R    utger Rotscheid
EdB Ellen de Bruin MC Mike Chung RvB Rob van Bemmelen
EV Els Velzing MK Mieke Kranstauber RvD Ricardo van Dijk
FM Floris Moolenbeek MS Merijn Salverda SvdB S. van der Burg
FvG Frank van Groen MSt Marisa Stoffers WS Will Schep
GK Guido Klerk NvdG Norbert van de Grint WvdS Wim van der Schot
GT Ger Thys OW Onno Wildschut ZS Zweitse Scheeringa

Gebruikte afkortingen in de tabel
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Staartveren Theo van Lent

Deel 2

Staartveren zijn te herkennen aan de min of meer symmetrische vorm, de 
veerranden lopen parallel en er zit geen bocht in. Hand- en armpennen lopen 
duidelijk in een bocht. 

Waarom hebben sommige vogels een lange staart? Waarom hebben andere vogels 
een korte staart? Laten we maar eerst in het veld gaan kijken. Als een Houtduif 
vanaf de grond op korte afstand voor je opvliegt, zie je hoe de vogel de staart 
helemaal spreidt en pas op snelheid gekomen wordt de staart ‘gewoon’ gehouden. 
Blijkbaar is dat spreiden van belang om de juiste balans te vinden bij het opvliegen. 
Of kleine vogels ook zo opvliegen kan ik niet zien, het gaat te snel. Bijna alle vogels 
hebben 12 staartveren. Er zijn uitzonderingen, daarover later. De meest voorkomende 
staartvorm is die van de Merel of van de Spreeuw. Recht afgesneden. Dan de inge-
keepte staart (oa. vinken) de gevorkte staart (zwaluwen, wouwen) en de wigvormige 
staart (Staartmees, Raaf, Lammergier) Het subtiele verschil in staartvorm is voor de 
determinatie soms doorslaggevend, iedereen kent het probleem bij het vaststellen van 
een vrouw Sperwer of een man Havik. Op flinke afstand dan, met slecht licht. Soms 

Juveniele Buizerd versus juveniele Havik 

FO
TO

: Z
AI

N
AL

 H
AB

ER
H

AM



Jaargang 55   Nummer 1   Maart 2017 Jaargang 55   Nummer 1   Maart 2017 17

De Gierzwaluw

is de recht afgesneden staart van de Sperwer een prima kenmerk, maar het kan ook 
moeilijk te zien zijn zeker als de vogel alleen zeilt en je niets kunt afleiden van de 
‘zwaarheid’ van de vleugelslag. Haviken en Sperwers hebben relatief een lange staart 
om door het struweel heen een prooi te kunnen vangen, buizerden zouden dat met 
hun kortere staart niet kunnen.
Bij landende vogels het het gebruik van de staart beter te zien, zeker bij grote vogels. 
Je kunt zien hoe de staart wordt opengedraaid om de landing in te zetten. Bij kleine 
vogels gaat dat snel, maar als je een grote groep Kramsvogels ziet landen, kun je het 
goed volgen. En het wemelt de laatste jaren van vogelfotografen die een landende 
vogel kunnen ‘bevriezen’. 
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Boomkruiper steunt op zijn staart

Let op de uitgespreide staart van deze landende Scholekster

Boerenzwaluw met ‘gestreken’ en gespreide gevorkte staart
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Jonge Sperwer aan het poetsen
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Ekster landt met gespreide wigvormige staart
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Bij een landende Buizerd op een paal kun je het opendraaien van de staart goed 
zien. Wat ik me altijd afvraag: Waarom hebben bijvoorbeeld roofvogels verschillende 
staartvormen? Je kunt bij jagende wouwen het bewegen van de staartpunten prima 
volgen, dus daar hebben ze baat bij. Maar waarom hebben kiekendieven dan geen 
gevorkte staart? Misschien omdat kiekendieven lager boven een veld naar voedsel 
zoeken. Een Torenvalk gebruikt de staart bij harde wind nauwelijks, bij windstil weer 
spreidt hij de staart. Dat is te begrijpen, het geeft een goede balans om met de kop stil 
te kunnen staan om de grond beter af te kunnen speuren naar muizen. 
Bij spechten is de functie van de staartveren heel goed te zien, niet voor het vliegen, 
maar om gestut tegen een boom te zitten. Ook Boomkruipers doen dat, maar Boom-
klevers lopen vrolijk op en neer tegen een boom, die hebben blijkbaar een andere 
oplossing gevonden. De staart heeft ook een functie om op te vallen. Boerenzwaluw-
mannetjes met lange buitenste staartveren (de twee buitenste pennen zorgen voor-
namelijk voor de vork) zijn in trek bij vrouwtjes. De staarten van Fazant en Korhoen 
zijn om die reden ook belangrijk.

De woerd van de Wilde Eend heeft een mooie krul in de staart. Dat is heel opval-
lend, iedereen heeft dat wel eens opgemerkt. Die krul wordt gevormd door de twee 
middelste staartveren, maar de Wilde Eend heeft geen 12 maar 20 staartveren. Ze zijn 
kort, hebben geen directe vliegfunctie, maar waarom hebben ze er dan 20? Andere 
eendensoorten hebben 18 staartveren.

Ik hoop dat jullie na het lezen van het artikeltje op staartveren gaan letten, in het 
veld of op vogelfoto’s. En in mijn plumarium ontbreekt nog steeds een van de twee 
middelste staartpennen van een Lammergier. Die is ruim een halve meter lang. 

Illustratie van het gebruik van de staart door een Klapekster
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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 
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.

Eind april, de weken voor ik vertrek 

vanuit München, is het heerlijk weer en 

zijn de temperaturen ver in de twintig 

graden. Het moment dat ik noordelijk 

begin te lopen richting de Donau gaat de 

temperatuur zo hard naar beneden dat 

mijn winterkleding die onderin mijn tas 

zit weer aan moet. 

De lentevogels zijn ook hier aangekomen 

en overal hoor ik Fitis, Tjiftjaf, Zwart-

kop, Koekoek en zie ik Bonte Vliegen-

vangers en Gekraagde Roodstaarten. 

Het is lente en ik ben ingepakt met 

nepbontmuts en handschoenen tegen 

de gure wind. Drie tot maximaal zeven 

graden, dat voorspelt niet veel goeds als 

ik straks de grens met Oostenrijk over ga 

Van de Noordzee tot de Bosporus 4
Column Jacques Grégoire
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en daar het heuvellandschap door moet. 

Ik zie elke dag de sneeuwgrens in de 

verte op de Alpen naar beneden kruipen. 

De eerste velden bedekt met natte sneeuw 

vormen een mooi contrast met de bomen, 

en het geluid van vogelzang klinkt helder 

door de gedempte stilte. Boven het witte 

oppervlak hoor ik de Veldleeuwerik die 

hier zomer en winter verblijft. In mijn 

gedachten was het altijd alleen een 

zomervogel, maar dat kan er ook mee te 

maken hebben dat ik in de zomer veel 

meer in weilanden te vinden was. De 

Rode Wouw jaagt weer op de Veldleeu-

werik die stilvalt als de Wouw zijn ronde 

maakt. Ruigpootbuizerd en Torenvalk zijn 

de andere jagers die de rust verstoren. 

Ik loop een bos in en ploeter door een 

steeds dikker wordende laag sneeuw. Ik 

denk aan de weken hiervoor waarin ik in 

T-shirt buiten heb gelopen. Zo veran-

derlijk is de lente natuurlijk ook voor de 
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vogels. Het laatste restje wintervogels 

trekt door veld en bos naar het noorden. 

Ik hoor en zie Kramsvogel en Koperwiek 

en tegelijk zie ik ook de eerste Zwarte 

Roodstaarten rondhuppen. Het is een 

vreemde gewaarwording om op één 

dag drie keer de sneeuwgrens te moeten 

passeren op de heuvels waar de Donau 

tussendoor stroomt. 

Een dag verstrijkt met wandelen in zware 

sneeuwbuien waarin geen vogel zich laat 

zien en ik alleen compleet verrast word 

door een Patrijs die vrijwel onder mijn 

voeten met vreselijk kabaal opstijgt en 

verdwijnt. Het is het hoogtepunt van de 

dag.

Niets is fijner dan met nachtvorst en 

berijpte bomen wakker te worden en te 

weten dat er een mooie warme dag aan 

komt. De omslag kwam na ruim een week 

lopen en de temperatuur steeg van min 

twee naar achttien graden in één dag. Bij 

de plaats Linz is het ineens echt heerlijk 

lenteweer en terwijl ik aan de oever van 
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de Donau zit en een aquarel van de ver-

anderde omgeving maak zie ik werkelijk 

duizenden Boeren- en Huiszwaluwen 

laag over het water van het oosten naar 

het westen vliegen. Het is een stroom 

vogels zo ver het oog reikt en deze snel-

weg boven het water zal op deze manier 

al duizenden generaties lang gebruikt 

zijn. 

Op geluid kan ik de Kleine Bonte Specht 

determineren en binnen een kwartier na 

elkaar zie ik de Klapekster en de Grauwe 

Klauwier. De laatste zal binnen een dag 

de meest voorkomende vogel worden. 

Op elke struik met een territorium van 

een kilometer zie ik wel een exemplaar. 

Dit zijn de dagen dat ik gemiddeld 40 

kilometer per dag loop, dus dat zijn heel 

wat Grauwe Klauwieren. 

Boven de dichte bossen zie ik een Zwarte 

Ooievaar vliegen die ik determineer door 

mijn 600 mm lens erop te richten en 

af te drukken. De camera is een van de 

beste manieren om in alle rust soorten 

te bekijken, zeker als een streepje meer 

of minder het verschil tussen de soorten 

bepaalt. Niet moeilijk om te zien is dat 

de aantallen Turkse Tortels enorm zijn 

toegenomen. Ze overtreffen de Houtdui-

ven inmiddels ruim. 

Er gaat geen dag voorbij, sinds ik door 

Tiel ben gelopen, dat ik niet een exem-

plaar van de Groene Specht hoor of zie. 

De soorten spechten worden nu ook 

aangevuld met de Grijskopspecht, die ik 

lopend door het Wienerwald voor het 

eerst zie. 

Weken heb ik naar dit moment uitge-

keken en op 20 kilometer afstand van 

Wenen gaat mijn hart sneller kloppen; 

mijn eerste Bonte Kraai betekent dat ik 

een grens over aan het gaan ben waar 

de Zwarte Kraai door de andere soort 

vervangen gaat worden. Wat zou toch 

verklaren  waarom de Zwarte Kraaien 

ten westen van deze lijn zijn en waarom 

de Bonte Kraaien voornamelijk ten oos-

ten te vinden zijn? Heeft het te maken 

met de manier van bewerken van land 

of juist met temperatuur en het klimaat? 

Dat zal ik tijdens het vervolg van mijn 

tocht in de zomer van Wenen naar Boe-

dapest uit gaan zoeken. 

Ik zie de stad Wenen langzaam groeien, 

terwijl ik vanuit de heuvels van het Wie-

nerwald, zwaar bemodderd, de bebou-

wing in loop. De tientallen vogelsoor-

ten die me muzikaal hebben begeleid 

gedurende de afgelopen 450 kilometer 

verstommen en alleen de Merel en Bonte 

Kraai komen met hun zang boven het 

geluid van verkeer en mensenmassa uit. 

Tijd om even wat cultuur op te snuiven. 

Vanaf het dakterras van mijn verblijf 

overzie ik de stad en geniet van het 

gieren en zwieren van de Gierzwaluwen, 

de lente is werkelijk begonnen. 

Volgende keer zal mijn vertrekpunt weer 

Wenen zijn, dan op het hoogtepunt van 

de zomer!
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Als net begonnen vogelaar fietste ik begin jaren 80 ten noorden van Amster-
dam de Poppendammergouw af. Het weggetje verdween als onverhard pad in 
de weilanden, boven me wolken alarmerende Grutto’s. Dit ‘wildernisgevoel’ 

is jammer genoeg verdwenen met de later uitgevoerde ruilverkaveling en het asfal-
teren van het onverharde karrespoor. Later hoorde ik dat in de gemeente Amsterdam 
meer Grutto’s broedden dan in heel Groot Brittannië bij elkaar. Dat maakte indruk.
Nederland is het land in Europa waar de meeste weidevogels broeden. Noord-Holland 
is een van de belangrijkste provincies in ons land voor deze groep vogels. En de om-
geving van Amsterdam, met name Amstelland en Waterland, is een van de belang-
rijkste gebieden in Noord-Holland voor weidevogels.
In 1987 is het Provinciale Weidevogelmeetnet in Noord-Holland van start gegaan. 
Het is daarmee één van de oudste weidevogelmeetnetten in ons land en 2016 was 
het 30e jaar op rij dat dit meetnet werd uitgevoerd. De gegevens worden verzameld 
in het kader van het landelijk weidevogelmeetnet in het NEM (Netwerk Ecologische 
Monitoring).

Provinciaal Weidevogelmeetnet  Frank van Groen
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‘‘Nederland is het land in Europa waar de meeste weidevogels broeden’’

Dertig jaar Provinciaal Weidevogelmeetnet in de Amsterdamse regio

FOTO’S: FRANK VAN GROEN
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Bij het weidevogelmeetnet zijn verschillende organisaties betrokken. Sovon Voge-
londerzoek coördineert het landelijke weidevogelmeetnet. In Noord-Holland voert 
Landschap Noord-Holland het weidevogelmeetnet uit in opdracht van de provincie en 
ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot voert het veldwerk 
uit in opdracht van het Landschap.
Doel van het weidevogelmeetnet is om er achter te komen hoe het de broedpopulatie 
van weidevogels vergaat. Nederland is bij uitstek een land waar veel weidevogels 
voorkomen. Met name de veenweidegebieden in het lage deel van het land zijn be-
langrijk voor weidevogels. Rond Amsterdam liggen nog steeds uitgestrekte veenwei-
degebieden. Een groot deel van de stad ligt op voormalige weidevogelgraslanden.
In dit artikel worden de resultaten van 30 jaar weidevogelmeetnet in de Amsterdamse 
regio gepresenteerd. Uiteraard worden ze vergeleken met provinciale en landelijke 
gegevens.

De Gierzwaluw

Bovenkerkerpolder

Gouwsloot

Belmermeer

Poppendam

Barnegat

Rijperweg

Marken

Broekermeer

Rietbroek

Holendr. &
Bullewijkerpolder

Middelpolder

Nieuwe Gouw
Monnikenmeer

Ligging weidevogelmeetnetplots

plots regio Amsterdam

Werkgebied Vogelwerkgroep Amsterdam

Ligging van de meetnetplots in de Amsterdamse regio
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De Amsterdamse plots
Verspreid in Noord-Holland werden vanaf 1987 in eerste instantie jaarlijks 51 gebie-
den, hierna plots genoemd, geteld. Met ingang van 2006 zijn daar nog eens 22 plots 
bijgekomen. Binnen de grenzen van het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amster-
dam liggen 13 plots, waarvan er 12 sinds 1987 worden geteld. Alleen plot Monni-
kenmeer wordt sinds 2006 geteld. Het gemiddelde oppervlak van de 13 plots bedraagt 
54 ha. In Amstelland ten zuiden van Amsterdam liggen 3 plots. De overige 10 plots 
liggen in Waterland (7), op Marken (1) en in het Ilperveld (2). Op bijgaande kaart is de 
ligging van de plots aangegeven.
Sinds 2006 tel ik beroepshalve een wisselend aantal plots van het meetnet, waaronder 
een aantal in de Amsterdamse regio. In 2016 heb ik voor het eerst alle 13 Amster-
damse plots geteld.

Methode
Er is geteld volgens de methode BMP-W van Sovon (de W van weidevogels). Conform 
deze telmethode worden aan elk plot jaarlijks vijf bezoeken afgelegd, over het alge-
meen twee in april, twee in mei en één in juni. In de jaren 2012-2015 is het juni-be-
zoek wegens bezuinigingen geschrapt. In die jaren week de methode dus enigszins af 
van BMP-W. In 2016 is wel weer een vijfde bezoek uitgevoerd. In de plots worden alle 
weidevogels en ook ganzen geteld. Daarnaast worden enkele zeldzame moerasvogels 
en roofvogels geteld. In de periode 1987-2004 zijn ook Wilde Eend, Waterhoen en 
Meerkoet geteld. De territoria zijn bepaald met behulp van de landelijke interpretatie-
criteria van Sovon. Sinds enkele jaren worden de territoria geclusterd met behulp van 
een clusterprogramma dat werkt met deze Sovon-criteria.
Als gevolg van bezuinigingen zijn drie Amsterdamse plots in 2013 en 2015 niet 
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geteld. Het betreft de plots Broekermeer, Belmermeer en Monnikenmeer. In 2001 is plot 
Barnegat niet geteld vanwege de mond-en-klauwzeercrisis.
De eerste jaren werden de Amsterdamse plots geteld door Ruud van Beusekom. In 
de jaren 90 zijn de plots overgenomen door Ruud Brouwer en Mark Kuiper. Vanaf 
2006 zijn de Amsterdamse plots in de loop der jaren overgenomen door Frank van 
Groen. In tussenliggende jaren zijn om praktische redenen in verband met de PNI (de 
gebiedsdekkende Provinciale Natuur Inventarisatie) enkele plots éénmalig geteld door 
Bernard Oosterbaan, Edial Dekker, Fred Vogelzang, Jip Louwe Kooijmans, Leo van den 
Bergh, Menno van Straaten en Silvan Laan. Harry Fabritius telde plot Monnikenmeer 
t/m 2011.

Resultaten
De soorten die zijn geteld in de 12 Amsterdamse plots staan opgesomd in Tabel 1, met 
de vastgestelde aantallen territoria in beginjaar 1987 en het laatste jaar 2016. Omdat 
Wilde Eend, Waterhoen en Meerkoet de afgelopen 12 jaar niet meer zijn geteld in de 
plots zijn ze hier verder buiten beschouwing gelaten.
Roerdomp, Bruine Kiekendief, Snor en Baardman zijn alleen in plot Nieuwe Gouw in 
het Ilperveld vastgesteld. Soorten die slechts incidenteel zijn vastgesteld in de Amster-

Soort / Jaar 1987 2016 Soort / Jaar 1987 2016

Roerdomp 0 2 Patrijs 1 0

Knobbelzwaan 4 8 Kwartel 0 0

Grauwe Gans 0 237 Scholekster 116 53

Grote Canadese Gans 0 7 Kluut 0 0

Kleine Canadese Gans 0 11 Kievit 262 200

Brandgans 0 5 Kemphaan 4 0

Nijlgans 0 17 Watersnip 6 0

Bergeend 6 38 Grutto 251 212

Krakeend 9 144 Tureluur 77 124

Wintertaling 0 4 Kokmeeuw 0 0

Zomertaling 2 0 Kleine Mantelmeeuw 0 0

Slobeend 28 39 Visdief 82 0

Tafeleend 0 2 Veldleeuwerik 77 16

Kuifeend 3 22 Graspieper 20 21

Bruine Kiekendief 1 1 Gele Kwikstaart 26 13

Buizerd 0 1 Snor 0 3

Torenvalk 0 0 Baardman 0 2

Aantal soorten 18 24 Aantal territoria 975 1182

Tabel 1: Vastgestelde soorten met het totale aantal vastgestelde territoria, exclusief die van plot Monnikenmeer
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damse plots zijn Wintertaling (Nieuwe Gouw 1991, Barnegat, 2016, Rijperweg, 2015 
en 2016 en Bovenkerkerpolder, 2016), Tafeleend (Barnegat, 2013 en 2016), Buizerd 
(Rijperweg, 2016 en Rietbroek, 2012 en 2014), Torenvalk (Monnikenmeer, 2016), Patrijs 
(Holendrechter- en Bullewijkerpolder 88-95, Middelpolder, 4x in 1990-2000 en Bo-
venkerkerpolder, 7x in 87-99), Kwartel (Rijperweg, 2004 en Bovenkerkerpolder, 3x in 
97-05), Kluut (Barnegat, 1996 en Rijperweg, 4x in 92-98), Kokmeeuw (Nieuwe Gouw 
1987-2000 en Rijperweg 1988-1990) en Kleine Mantelmeeuw (Middelpolder, 2015).
Een blik op de totalen van Tabel 1 leert ons dat zowel het aantal vastgestelde territoria 
als het aantal soorten in de 12 plots is toegenomen bij een vergelijking van het jaar 
1987 en 2016. Dit komt met name door het verschijnen van vijf soorten ganzen, waar-
van de Grauwe Gans verreweg het meeste voorkomt. In 1987 waren Kievit en Grutto 
de talrijkste soorten, met 53% van het totale aantal territoria. In 2016 is Grauwe Gans 
de talrijkste soort en bezetten Kievit en Grutto nog maar 35% van de territoria. Soor-
ten die opvallend toenamen zijn Bergeend (van 6 naar 38), Krakeend (van 9 naar 144), 
Kuifeend (van 3 naar 22) en in mindere mate Tureluur (van 77 naar 124). Soorten die 
duidelijk afnamen zijn Scholekster (van 116 naar 53), Visdief (van 82 naar 0), Veld-
leeuwerik (van 77 naar16) en Gele Kwikstaart (van 26 naar 13).

In het Ilperveld is veel vaarland aanwezig

Tabel 1: Vastgestelde soorten met het totale aantal vastgestelde territoria, exclusief die van plot Monnikenmeer
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Trends
Veranderingen in het aantal vastgestelde territoria van weidevogels kunnen te ma-
ken hebben met tal van factoren. Het is nog niet zo eenvoudig de oorzaak van een 
geconstateerde aantalsverandering te achterhalen. De aard van de winter die vooraf-
gaat aan het broedseizoen speelt een rol. Een droog of juist een nat voorjaar kan van 
invloed zijn. Landschappelijke veranderingen zoals een ander beheer van een gebied 
en de aanplant van bos(jes) kunnen een rol spelen. In het geval van weidevogels is 
met name de intensivering van het graslandgebruik belangrijk. Het gaat dan onder 
meer om een lager waterpeil, meer bemesting, eerder en vaker maaien en meer vee in 
het land. Een aantal Amsterdamse plots, zoals die in het Ilperveld en de Middelpolder 
liggen in natuurgebieden waar juist sprake is geweest van extensivering. In de 30 jaar 
tussen 1987 en 2016 zijn roofvogels duidelijk toegenomen in de Amsterdamse regio. 
Deze soorten eten ook wel eens een weidevogel en weidevogels mijden mogelijk 
plaatsen waar roofvogels vaak jagen. Verder is de aanwezigheid van Vossen van 
belang voor een aantal soorten. Daarnaast is de overleving van kuikens, jonge vogels 
en volwassen vogels bepalend voor het al dan niet toenemen van een populatie. Het 
gaat dan om de overleving in Nederland én in de overwinteringsgebieden buiten 
Nederland.
In 30 jaar tijd hebben zich grote veranderingen voltrokken in de vogelbevolking van 
Nederland. De regio Amsterdam is daar geen uitzondering op. De gegevens van het 
meetnet lenen zich er bij uitstek voor om trends te bepalen. Op basis van de gegevens 
uit de Amsterdamse plots worden, samen met de gegevens van alle plots in Noord-
Holland en die in andere provincies, door Sovon de landelijke indexen van weide-
vogels samengesteld. Vervolgens wordt berekend in hoeverre soorten toe- dan wel 
afnemen.
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Voor alle afzonderlijke soorten, het totale aantal territoria en het aantal territoria van 
Rode Lijst-soorten zijn indexcijfers bepaald in de 13 Amsterdamse plots. Voor plots 
die niet in alle jaren zijn geteld zijn de aantallen in tussenliggende jaren berekend op 
basis van het aantal territoria in de aangrenzende jaren. Voor plot Monnikenmeer zijn 
de aantallen vóór 2006 met terugwerkende kracht berekend op basis van de aantals-
ontwikkeling in de overige 12 plots en het gemiddelde aantal in dit plot over de jaren 
2006-2008.
Met de aldus verkregen gegevens zijn grafieken van de aantalsontwikkeling in de 
periode 1987-2016 gemaakt. Hierbij is het indexgetal voor 1990 op 100 gezet. Aan 
de hand van deze grafieken wordt per soort(groep) hieronder de ontwikkeling van de 
stand in de 13 Amsterdamse plots in de afgelopen 30 jaar besproken.

Totalen
In bijgaande grafiek is de ontwikkeling van het totale aantal territoria in de 13 plots 
weergegeven én die van alleen de Rode Lijst-soorten. Dat zijn Roerdomp, Winterta-
ling, Zomertaling, Slobeend, Patrijs, Kemphaan, Watersnip, Grutto, Tureluur, Visdief, Pul van Slobeend

Plot \ variabele Opp (ha) NJ N 
min

N 
max

N 
gem

N 
srt

N RL 
srt

NT 
min

NT 
max

NT 
gem

NT gem/
ha

1 Ilperveld, Nieuwe Gouw 34 30 8 15 12 23 11 28 230 72 2,1

2 Ilperveld, Gouwsloot 44 30 8 16 11 21 10 59 179 108 2,5

3 Belmermeer 48 28 8 13 11 16 8 30 140 73 1,5

4 Waterland, Poppendam 55 30 8 13 11 16 8 52 139 87 1,6

5 Waterland, Barnegat 41 29 9 13 11 21 10 70 124 96 2,3

6 Waterland, Rijperweg 47 30 9 15 12 24 11 59 196 108 2,3

7 Marken 40 30 9 14 10 18 9 102 195 150 3,8

8 Broekermeer 64 28 4 9 7 15 7 9 87 41 0,6

9 Waterland, Rietbroek 59 30 2 10 8 17 8 3 82 40 0,7

10 Monnikenmeer 90 9 7 10 8 13 5 21 67 39 0,4

11 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 52 30 6 12 9 16 7 55 113 77 1,5

12 Middelpolder Amstelveen 65 30 4 16 9 20 8 53 268 121 1,9

13 Bovenkerkerpolder 59 30 8 13 10 18 10 54 116 85 1,4

Tabel 2; kerngegevens Amsterdamse plots; oppervlak, NJ = aantal jaren waarin geteld is, N min = minimum aantal 
vastgestelde soorten, M max = maximum aantal vastgestelde soorten, N srt = totaal aantal soorten ooit in plot, N RL srt 
= totaal aantal Rode Lijst-soorten ooit in plot, N gem = gemiddeld aantal soorten in plot, NT min = minimum aantal vast-
gestelde territoria, NT max = maximum aantal vastgestelde territoria en NT gem = gemiddeld aantal territoria in plot.
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Grote Canadese Gans (rechter exemplaar) en Kleine Canadese Ganzen in het Ilperveld

Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart en Snor. Duidelijk is dat de Rode Lijst-
soorten het slechter doen dan alle soorten samen. Logisch, want het gaat ten slotte om 
bedreigde soorten die niet voor niets op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels 
staan. Het totale aantal vastgestelde territoria van de getelde soorten ligt anno 2016 
20% hoger dan in het jaar 1987. Het aantal territoria van Rode Lijst-soorten ligt zo’n 
20% lager.

Toch lopen de stippellijnen 
die de trend weergeven in 
beide gevallen naar bene-
den. Dat komt omdat er 
toevallig een piek zit in de 
twee jaren na het startjaar. 
Zowel voor het totale aan-
tal territoria als dat voor de 
Rode Lijst-soorten is in de 
13 Amsterdamse plots dus 
sprake van een afnemende 
trend, waarbij de trend 
voor de Rode Lijst-soorten 
veel negatiever is dan die 
voor alle soorten samen.
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Eenden en Knobbelzwaan
De ontwikkeling van de stand 
van eenden, inclusief Nijlgans 
en Knobbelzwaan, is in beeld 
gebracht in bijgaande grafiek. 
Vrijwel al deze soorten zijn 
toegenomen in de Amster-
damse plots. De positieve ont-
wikkeling van Krakeend steekt 
met kop en schouders boven 
die van de overige soorten 
uit. Vergeleken met 1990 is 
deze soort met een factor 12 
toegenomen. Ook Nijlgans en 
Kuifeend zijn duidelijk toege-
nomen en zijn nu zo’n vier-
maal zo talrijk als in 1990. Bij 
Knobbelzwaan en Bergeend is 
de toename meer bescheiden 
geweest. De stand van deze 
soorten is ongeveer tweemaal 
zo hoog als in 1990. De stand 
van Slobeend is redelijk stabiel hoewel het aantal territoria behoorlijk fluctueert, met 
als minimum 13 in 1996 en als maximum 40 in 1998 en 2016. Ook landelijk treden 
bij deze soort grote schommelingen van de aantallen op. De Zomertaling komt maar 
weinig voor in de plots. Het beste jaar was 2001 toen vijf territoria werden vastge-
steld. Sinds 2002 is het voorkomen onregelmatig en wordt de soort meer niet dan wel 
vastgesteld in de plots, hoewel in 2014 sprake was van een opleving (4 territoria).

Ganzen
Ganzen behoren niet tot de 
klassieke weidevogels maar 
verblijven een groot deel van 
hun leven wel op grasland 
in de polders. Ze hebben 
vaak grote territoria, waarbij 
de broedgebieden op enige 
afstand kunnen liggen van 
de gebieden waar de jongen 
opgroeien. Omdat de ganzen 
eigenlijk pas vanaf 2003 
verschenen als broedvogel in 
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de Amsterdamse plots is het indexcijfer van 2010 op 100 gesteld. Duidelijk is dat alle 
vier de soorten recent sterk zijn toegenomen.
Sinds 2010 zijn Grauwe Gans en Brandgans met een factor vijf toegenomen in de 
Amsterdamse plots. Hierbij moet aangetekend worden dat het aantal Grauwe Ganzen 
veel groter is. 
Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen Grote Canadese Gans en Kleine Canadese 
Gans. Tegenwoordig worden ze als aparte soorten beschouwd. De Kleine Canadese 
Gans is nauw verwant aan de Brandgans en kan ook makkelijk met deze soort kruisen. 
Met name in de omgeving van Purmerend verblijft al jaren een populatie Kleine Cana-
dese Ganzen. Deze vogels hebben ook wat brandganzenbloed door de aderen stromen. 
Vanuit hier hebben ze de afgelopen jaren het Ilperveld en Varkensland gekoloniseerd. 
Daarnaast zijn territoria vastgesteld in de plots Middelpolder (2015 en 2016) en Riet-
broek (2016). De Grote Canadese Gans komt tegenwoordig in kleine aantallen voor in 
het Ilperveld, de Middelpolder en de Holendrechter- en Bullewijkerpolder.

Steltlopers
Bij weidevogels denken we in eerste instantie aan de steltlopers, en dan met name 
aan Kievit en Grutto. De Grutto 
wordt ook wel de koning van 
de weidevogels genoemd en is 
sinds kort onze nationale vogel. 
In bijgaande grafiek wordt het 
aantalsverloop van zes soor-
ten steltlopers in de 13 Am-
sterdamse plots weergegeven. 
Duidelijk is dat Kemphaan en 
Watersnip praktisch verdwenen 
zijn als broedvogel uit de plots. 
De stand van de Scholekster 
is gehalveerd en ook Kievit 
en Grutto zijn afgenomen. 
Uitzondering is de Tureluur die 
duidelijk is toegenomen.

Weidezangvogels
De drie weidezangvogels Veld-
leeuwerik, Graspieper en Gele 
Kwikstaart staan alle drie op de 
Rode Lijst. Sinds de start van 
het meetnet vertonen ze een 
negatieve trend. In de Amster-
damse plots is de Veldleeuwerik 
het meest afgenomen. Hoopvol 

Jaargang 55   Nummer 1   Maart 201734



Jaargang 55   Nummer 1   Maart 2017 35

is dat de soort het de laatste jaren ietsje beter lijkt te doen. Dit geldt ook voor de Gele 
Kwikstaart. Van deze soort is het aantal territoria in 30 jaar gehalveerd. De stand van 
de Graspieper vertoont grote schommelingen in de Amsterdamse plots. Met name de 
piek in het jaar 2000 valt op. In uiteenlopende plots scoorde de soort toen hoog. Hoe-
wel de trend negatief lijkt is de stand in 2016 zelfs iets hoger dan in startjaar 1987.

Amsterdam versus Noord-Holland en Nederland
Om nu te zien in hoeverre de hierboven behandelde ontwikkeling in de Amsterdamse 
plots overeenkomt met de provinciale en landelijke trend zijn de indexgegevens van 
een aantal soorten (Krakeend, Slobeend, Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur, Veldleeu-
werik, Graspieper en Gele Kwikstaart) hieronder in grafieken bijeengebracht. De provin-
ciale en landelijke indexcijfers zijn afkomstig van Sovon en zijn beschikbaar voor de 
jaren 1990-2014. De index voor het jaar 1990 is weer op 100 gesteld. Wat opvalt is dat 
de grafiek voor de Amsterdamse plots over het algemeen grilliger is dan de provinciale 
en zeker ook de landelijke grafiek. Dit komt omdat het hier om relatief weinig gegevens 
gaat uit maar 13 plots. In heel Noord-Holland gaat het om 73 plots en in heel Neder-
land om honderden plots. De extremen middelen zich in dat geval meer uit.
We zien dat de vier steltlopers en ook Krakeend en Slobeend het in de Amsterdamse 
plots beter doen dan in Noord-Holland en heel Nederland. De groene lijn ligt immers 
boven de gele (Noord-Holland) en de rode (Nederland). Met name Tureluur en Slobeend 
doen het goed. Bij de drie weidezangvogels scoren de Amsterdamse plots minder goed.
Uit de grafieken komt duidelijk de sterke en gestage toename van Krakeend naar voren 
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en de afname van Veldleeuwerik. De al eerder genoemde piek van de Graspieper in 
het jaar 2000 zien we in mindere mate ook terug in de grafiek van Noord-Holland, 
maar niet in die voor heel Nederland.
 
Ontwikkeling weidevogelvogelstand per plot
Hierboven zijn de algemene trends en de ontwikkeling van de aantallen bij de diverse 
soort(groep)en behandeld, met ook een blik op de provinciale en landelijke trend. De 
ontwikkeling van het aantal territoria kan van plot tot plot echter behoorlijk verschil-
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len. Dit heeft uiteraard te maken met de ligging en het beheer van de plots. Sommige 
plots zijn natuurgebied geworden. In andere plots is het grondgebruik in 30 jaar flink 
geïntensiveerd. Gerangschikt per gebied worden per plot daarom hieronder de belang-
rijkste ontwikkelingen op broedvogelgebied geschetst. Een aantal kerngegevens van 
de 13 Amsterdamse plots staan gerangschikt in Tabel 2 op pagina 31.

Ilperveld
De twee plots in het 
Ilperveld hebben een 
verschillende ontwik-
keling doorgemaakt de 
afgelopen 30 jaar. Dit is 
enigszins terug te zien 
in de ontwikkeling van 
het aantal territoria in 
bijgaande grafiek. Er is 
sprake van flinke schom-
melingen met in deze 
eeuw een lichte toename 
en recent een afname.
 
Plot Nieuwe Gouw bestaat uit een aantal eilanden en is omgeven door brede water-
gangen. Tot eind jaren negentig was hier een visdievenkolonie (hoogste aantal 180 
paar in 1988). Na de aanleg van de Kinseldam heeft dit sympathieke sterntje hier niet 
meer gebroed. Sommige percelen zijn tegenwoordig verbonden middels dammen. Het 
plot wordt steeds extensiever beweid en is de laatste jaren meer en meer veranderd in 
een moerasgebied. Het is dan ook niet vreemd dat in 2016 voor het eerst geen geldige 
territoria van steltlopers meer werden vastgesteld. Wel is het plot belangrijk voor 
moerasvogels. Zo zijn jaarlijks territoria van Roerdomp aanwezig. Dit is een doelsoort 
van het Natura 2000-gebied waar het Ilperveld deel van uitmaakt. Ook broeden er 
Blauwborsten, veel Rietzangers, enkel Snorren en aardig wat Rietgorzen. Sinds 2009 
is er een flinke kolonie Grauwe Ganzen gevestigd met als hoogste aantal broedpa-
ren 69 in 2015. Sinds 2010 broeden enkele paren Kleine Canadese Gans in het plot. 
Leuk was de aanwezigheid van twee territoria Baardman in 2016. Alleen in 1988 was 
eerder een territorium van deze lastig te inventariseren soort aanwezig. In 2011 werd 
voor het laatst een territorium van Watersnip vastgesteld. Tot 2003 was het plot goed 
voor enkele territoria van Veldleeuwerik (met als top 8 in 1991).
Plot Gouwsloot ligt iets noordelijker aan de rand van het Werkgebied van de Vogel-
werkgroep Amsterdam. Net als plot Nieuwe Gouw maakt het deel uit van het Natuur-
netwerk Nederland (voorheen EHS) en kent het een hoge waterstand. Veel percelen 
zijn tegenwoordig in beheer als hooiland. In het centrum van het plot worden enkele 
percelen beweid met schapen en mestvee. Sinds 2010 zijn ganzen en ook Krakeend 
sterk toegenomen. De Scholekster is opmerkelijk stabiel in dit plot. Verder is het een 
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goed gebied voor Grutto en Tureluur. De Kievit is recent wat afgenomen. Alle drie de 
weidezangvogels broeden in kleine aantallen in plot Gouwsloot.

Marken
Plot Marken is een geval apart omdat het op een voormalig eiland ligt, alleen via een 
dijk verbonden met het vaste land. Het is een zeer open gebied zonder bomen. Het plot 
kent een hoge waterstand en ligt direct rechts als je Marken oprijdt. Vanaf pakweg half 
mei worden enkele percelen begraasd. In het broedseizoen zijn tegenwoordig grote 
groepen ganzen aanwezig. Tot diep in april grazen groepen Brandganzen op de perce-
len in het plot. Grauwe Ganzen broeden er. Ook van elders komen aardig wat tomen 
met jongen het Markermeer overgezwommen om zich te goed te doen aan het gras op 
Marken. Waarschijnlijk zijn deze Grauwe Ganzen afkomstig uit de Oostvaardersplas-
sen. Begrazing met vee is tegenwoordig niet echt meer nodig. Ganzen hebben deze taak 
grotendeels overgenomen. In het plot broeden grote aantallen Kieviten, Grutto’s en ook 
Tureluurs. Sinds eind jaren negentig is de Tureluur duidelijk toegenomen in het plot op 
Marken. De Kemphaan werd er voor het laatst in 1997 vastgesteld als broedvogel. Ook 
Veldleeuwerik en Graspieper verdwenen, terwijl Gele Kwikstaart, ondanks een afname, 
zich vooralsnog handhaaft met enkele territoria.

Waterland
In Waterland worden zes 
plots al 30 jaar geïnventa-
riseerd op weidevogels. De 
ontwikkeling van het aantal 
territoria per 100 ha is in 
bijgaande grafiek weerge-
geven. Het rijkst zijn plot 
Barnegat en Rijperweg. De 
plots Belmermeer en Pop-
pendam zitten daar tegen-
woordig duidelijk onder. In 
de jaren negentig zaten de 
dichtheden in deze vier plots 
echter dichter bij elkaar. 
Helemaal onderaan bungelen 
Broekermeer en Rietbroek. In 
deze plots broeden niet veel 
weidevogels meer.

Belmermeer
Deze droogmakerij in Waterland ligt als een diepe kuil in het omringende landschap, 
vlak bij Broek in Waterland. Het plot ligt aan de oostzijde van het poldertje en is goed 
voor Bergeend en Krakeend. Kievit en Grutto zijn sinds het begin van deze eeuw sterk 
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afgenomen. In 2003 werd voor het laatst een territorium van Watersnip vastgesteld. De 
Gele Kwikstaart is verdwenen, de Veldleeuwerik vrijwel. De Graspieper is bezig aan een 
comeback, na een afwezigheid van tien jaar in het eerste decennium van deze eeuw.

Poppendam
Dit is een langgerekt plot aan de oost- en zuidzijde van de Poppendammergouw. In het 
westelijk deel van plot Poppendam liggen een paar percelen met een hoge waterstand. 
Hier broedt het gros van de weidevogels. Het grootste deel van het plot, verder naar 
het oosten, wordt sterk onderbemalen en er wordt intensief geboerd. In de sloten zitten 
geregeld Krakeenden en Bergeenden. De percelen zelf zijn nauwelijks meer geschikt 
voor weidevogels.

Barnegat
Dit plot ligt tussen het Barnegat en de Uitdammer Die. Het deel dat tegen de Uitdam-
merdijk aan ligt kent verreweg de hoogste dichtheden aan weidevogels. Hier hebben 
enkele sloten hetzelfde hoge waterpeil als het aangrenzende Barnegat. Met name Grutto 
en Tureluur doen het hier goed. Recent is in dit deel voor enkele percelen een onderbe-
maling ingesteld, op termijn helaas niet gunstig voor weidevogels. Verder van de dijk 
vandaan liggen andere onderbemalingen en hier broeden relatief weinig weidevogels. 
In de beginjaren broedden Kemphaan en Watersnip geregeld in het plot. Gele Kwik-
staart en Veldleeuwerik zijn afgenomen en Graspieper vrijwel verdwenen.

Rijperweg
Dit langgerekte plot ligt ten noorden van de Rijperweg. Met name het centrale deel van 
het plot is tegenwoordig goed voor weidevogels. Hier is ook een plas-dras perceel. In 
het westelijk deel broeden vrijwel geen weidevogels. In een bosje in een rietlandper-
ceel aan de achterzijde van het plot broedde in 2016 een Buizerd. De rietkragen aan 
de achterzijde zijn een geliefd broedgebied voor Grauwe Ganzen. Sinds 2014 worden 
tientallen territoria vastgesteld van deze soort. De laatste jaren worden geregeld ter-
ritoria van Zomertaling vastgesteld en in 2015 en 2016 ook van Wintertaling. Alle drie 
de weidezangvogels doen het nog goed in dit plot.

Broekermeer
Het plot ligt aan de westzijde van de droogmakerij, ten zuiden van de centraal door het 
poldertje lopende weg. Vanaf het begin van deze eeuw zijn weidevogels duidelijk afge-
nomen. In de zwaar bemeste raaigraslanden van plot Broekermeer wordt vroeg gemaaid 
en er worden grote kuddes melkvee geweid. Door het intensieve boeren zijn er vrijwel 
geen weidevogels meer in dit gebied. Verder zijn er maar weinig sloten in het plot.

Rietbroek
Ook in plot Rietbroek zijn sinds begin deze eeuw weidevogels sterk afgenomen. Het 
gebied wordt omgeven door tal van bosjes en er loopt een hoogspanningsleiding door. 
In de mast broedde in 2012 en 2014 een Buizerd.
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Monnikenmeer
Plot Monnikenmeer wordt pas sinds 2006 geteld en ligt direct ten westen van Mon-
nickendam in de gelijknamige droogmakerij. Krakeend, Tureluur en Grutto zijn er de 
laatste jaren wat toegenomen.

Amstelland
In Amstelland liggen drie 
plots. De ontwikkeling van 
het aantal territoria in de 
drie plots is weergegeven in 
bijgaande grafiek. In de plots 
Holendrechter- en Bullewij-
kerpolder en Bovenkerker-
polder schommelt het aantal 
territoria terwijl het aantal 
territoria in de Middelpolder 
recent sterk is toegenomen. 

Middelpolder
Dit plot betreft het bovenland van de Middelpolder en loopt van de bebouwing van 
Amstelveen tot aan de Amstel. Na het broedseizoen wordt het plot tegenwoordig 
extensief begraasd met mestvee. De recente toename van het aantal territoria in dit 
gebied heeft mogelijk te maken met de herinrichting van enkele jaren geleden. Hier-
door is het westelijk deel van dit reservaat vernat. Met name Grauwe Gans, Krakeend, 
Slobeend en Kievit zijn er recent sterk toegenomen. 
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Holendrechter- en Bullewijkerpolder
Het plot ligt ten zuiden van de A9 in de bocht naar de A2 en ligt aan de zuidgrens 
van de Amsterdamse regio. In het plot liggen drie erven, een dijkje en veel sloten. Het 
gebied is deels begraasd met schapen en melkvee en deels in beheer als hooiland.
Het aantal territoria van weidevogels piekte op 113 in 1995 en 1998 en was toen onge-
veer tweemaal zo hoog als de 56 territoria van beginjaar 1987 en de 57 van laatste jaar 
2016. Sinds 2005 broedt Grote Canadese Gans regelmatig in het plot. Sinds 2003 doen 
ook Grauwe Ganzen het hier goed. De nesten bevinden zich in de nabijgelegen klaver-
bladen van de A2. De Krakeend is toegenomen terwijl Slobeend verdween. De laatste 
jaren zijn de steltlopers afgenomen, met name Grutto en Tureluur. In het najaar van 
2016 is een groot deel van het plot heringericht ten behoeve van weidevogels, in het 
kader van natuurcompensatie voor de verbreding van de snelwegen in de omgeving. 
Mogelijk gaat het de weidevogels in de toekomst daarom weer voor de wind in dit plot.

Bovenkerkerpolder
Dit plot ligt in het zuiden van de Bovenkerkerpolder, ten westen van het centraal door 
de polder lopende fietspad. Het bestaat uit een reeks smalle kavels met dito sloten. 
De meeste territoria bevinden zich in de buurt van het fietspad, leuk voor passerende 
recreanten. Opvallend is dat Krakeend, Slobeend, Grutto en Tureluur recent zijn toe-
genomen, mogelijk door de instelling van een aantal hoogwatersloten in het voorjaar 
in het plot. De Kievit is sterk afgenomen, van 35 territoria in 2003 tot maar 8 in 2016. 
Mogelijk is het gras er tegenwoordig te lang en te dicht voor deze soort. Het plot is 
voornamelijk in beheer als hooiland.

Conclusie
De resultaten van 30 jaar weidevogelmeetnet in 13 plots in de Amsterdamse regio zijn 
in dit artikel gepresenteerd. Alles bij elkaar opgeteld is sprake van een lichte afname 
van het totale aantal vastgestelde territoria. Het aantal territoria van Rode Lijst-soorten 
is veel sterker afgenomen. Wat betreft eenden en steltlopers geldt dat de Amsterdamse 
plots beter scoren dan die in de rest van Noord-Holland en Nederland. Voor de wei-
dezangvogels geldt het omgekeerde. Alle ganzen zijn recent toegenomen. De Grauwe 
Gans is nu zelfs de talrijkste soort in de 13 Amsterdamse plots. Krakeend en Kuifeend 
zijn sterk toegenomen. Een minder sterke toename vond plaats bij Knobbelzwaan en 
Bergeend. De Zomertaling leidt een kwijnend bestaan terwijl Slobeend redelijk stabiel 
is. Wat betreft de steltlopers geldt dat Tureluur is toegenomen in de Amsterdamse plots, 
terwijl Kemphaan en Watersnip verdwenen. Scholekster, Kievit en Grutto zijn afgeno-
men maar schommelen de laatste jaren op een stabiel niveau. De drie weidezangvogels 
zijn duidelijk afgenomen, de Veldleeuwerik het sterkst. Alle drie de soorten laten de 
laatste jaren weer een lichte toename zien.
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Oproep
De samensteller van deze rubriek heeft aangegeven binnenkort het stokje door te wil-
len geven. Wie heeft zin en een beetje tijd om dat stokje aan te pakken? De waar-
nemingenrubriek is een van de pijlers waarop de vereniging en De Gierzwaluw rust. 
Hoewel iedereen natuurlijk op de site Waarneming.nl kan zien wat voor soorten in 
ons werkgebied zijn ingevoerd, het is toch prettig een handzaam overzicht te krijgen 
van de leukste waarnemingen. De rubriek zit niet vast aan de huidige vorm, heeft 
u andere aardige ideeën dan is daarover uiteraard overleg mogelijk met de redactie. 
Bent u accuraat en een beetje kritisch en lijkt het u leuk mee te werken aan ons ver-
enigingsblad ook al weet u niet goed hoe u het aan moet pakken, neem dan contact 
op met Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl. 
Alle waarnemers wederom hartelijk dank. Graag uw waarnemingen van het vierde 
kwartaal 2016 invoeren voor 1 april 2017.
Roely Bos

Waarnemingen 3e kwartaal 2016 Frans Klaasen

Waarnemingenrubriek
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Kleine Zwaan 28-8 IJmeer 1 ex. (S. van der 
Burg). 
Krooneend 192 meldingen uit de regio. 
Grootste groep: 11-9 Kinsel 200 ex. 
Witoogeend 13-9 Waterland Barnegat 1 ad. 
14-9 IJmeer 1 ex.  
Topper 10-9 Gouwzee 1 ex. 17-9 Marken 9 
ex. 
Zwarte Zee-eend 6-8 Weesp 1 ex. (Marie-
José Verbeeten).
Grote Zaagbek 10-7 Amerikahaven 1 m. 
eclipskleed. 
Middelste Zaagbek 18-9 t/m 21-9 Vijfhoek 1 
ex. 25-9, 27-9 Muiden 1 ex. 
Pijlstaart 13-8 t/m 27-9 Waterland max 7 ex. 28-8, 1-9, 7-9, 16-9, 24-9 Diemerpark 
max. 12 ex. over. 6-9, 7-9, 10-9, 14-9, 17-9, 18-9 Vijfhoek max. 63 ex. 7-9 Diemer-
bos 1 ex. 11-9 Aetsveldsche Polder 5 ex. Z. 21-9 Nieuwe Oosterbegraafplaats 40 ex. 
ZW. 
Zomertaling 1-7 t/m 26-9 Waterland max. 12 ex. 5-8 Vijfhoek 2 ex. over. 
Patrijs 12-7 t/m 19-9 Schiphol max. 3 ex. 
Kwartel 2-7 Science Park 1 ex. 12-7 Afrikahaven 1 ex. 
Roerdomp 6-7 t/m 11-9 Waterland max. 2 ex. 7-7, 8-7, 12-7 Lutkemeerpolder 1 ex. 

Koe en Gele Kwikstaart, Blijkmeerpolder, 11-08-2016
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10-7 Groote IJpolder/Geuzenbos 1 ex. over. 13-9, 14-9 Vijfhoek e.o. 1 ex. 18-9 Wa-
tergraafsmeer 1 ex.
Kwak 9-7 Zuider Amstel 1 ex; 27-7 t/m 2-8 Duivendrecht max 2 ex.
Koereiger 7-9 t/m 22-9 Marken/Waterland max. 3 ex. 
Kleine Zilverreiger 107 meldingen uit de regio. Grootste groep: 24-8 Kinseldam 6 ex. 
Purperreiger 1-7 Muiden Noorder- of Rietpolder 1 ex. O. 2-7 t/m 14-9 Waterland 
max. 4 ex. 10-7 Uithoorn 1 ex. over. 13-7, 20-8 Weesp Gemeenschapspolder resp.1 en 
3 ex. 13-7, 23-7, 30-7, 10-8, 5-9, 14-9 Vijfhoek max. 5 ex. over. 26-7, 20-8 IJmeer-
kust 1 ex. over. 28-7, 20-8 Diemen 1 ex. 20-8, 7-9 Aetsveldsche Polder resp. 2 en 1 
ex. 22-8, 29-8 Botshol 1 ex. 23-8, 24-8 Telpost Centrum 1 ex. over. 29-8 Schiphol 1 
ex. 29-8 Diemerbos 1 ex. 29-8 t/m 27-9 Bovenkerkerpolder max. 8 ex. over. 
Ooievaar Grootste groep: 11-9 Aetsveldsche Polder 11 ex. Z. (Ellen de Bruin, Ricardo 
van Dijk).  
Zwarte Ooievaar 22-7 Uithoorn 1 ex. over. (Swen Rijnbeek). 31-8 Afrikahaven 1 ex. 
over. (Tom van Spanje). 
Wespendief 280 meldingen uit de regio. Laatste melding: 14-9 Diemerpark 1 ex. ZW 
(Frank van Groen). 
Rode Wouw 19-8 Weesp Gemeenschapspolder 1 ex. O.
Zeearend 24-8 Ilperveld 1 ex. ZW.
Blauwe Kiekendief 11-9 Marken 1 ex. 25-9 Aandammergouw 1 ex. 
Steppekiekendief 11-9 Bloemendalergouw 1e kj. ZW. (Rob van Bemmelen). 
Grauwe Kiekendief 7-9 Gaasperplas 1 juv. W. (Ellen de Bruin). 11-9 Diemerpark 1 ex. 
Z (Frank van Groen).
Visarend 3-7 Ilperveld 1 ex. 17-8 Geuzenbos 1 ex. 18-8 Afrikahaven 1 ex. 20-8 t/m 
22-8 Botshol 1 ex. 28-8 t/m 28-9 Vijfhoek e.o. max. 3 ex. 11-9, 18-9 Aetsveldsche 
Polder resp. 3  en 1 ex. Z. 21-9 Diemerpark 1 ex. Z. 27-9 A’damse Bos 1 ex. over. 
Smelleken 10-9, 11-9 Polder IJdoorn 1 v. 11-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. ZW. 14-9 t/m 
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Drie Koereigers in de Bloemendalergouw, 22 september 2016
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18-9 Vijfhoek 1 ex. 15-9 Bovenkerkerpolder 1 ex. 17-9 Schiphol 1 ex. 18-9 Telpost 
Centrum 1 ex. ZW. 19-9 Osdorp 1 ex. over. 26-9 Diemerpark 1 ex. Z. 28-9 Zeeburg 1 
ex. ZW.
Boomvalk Laatste waarneming: 28-9 Vijfhoek 1e kj. 
Slechtvalk 350 meldingen uit de regio. 
Waterral 148 meldingen uit de regio. 
Porseleinhoen 17-7 t/m 26-9 Polder IJdoorn 1 ex. (Philip Plenckers).
Kleine Plevier 1-7 IJburg 1 ex. 2-7, 10-7 Oost max. 2 ex. 2-7 Overhoekse Plasjes 1 
ad. 3-7 t/m 7-7 Bovenkerkerpolder 1 ex. 3-7, 10-7 Landje van Geijsel max. 6 ex. 3-7 
Afrikahaven 2 ex. 4-7 Uithoorn 3 ex. 4-7, 15-7  t/m 14-9 Waterland max. 13 ex. 4-7 
t/m 23-7 Science Park max. 6 ex. 5-7, 6-7 Spaarndammerbuurt 1 ex. 7-7 t/m 1-8 
Lutkemeerpolder max. 2 ex. 9-7 t/m 14-7 Osdorper Bovenpolder max. 4 ex. 
Bontbekplevier 125 meldingen uit de regio. 
Morinelplevier 6-9 Vijfhoek 1 ex. Z. (Willem van der Waal). 
Goudplevier Grootste groep: 6-9 Bovenkerkerpolder 800 ex. 
Zilverplevier 29-7 t/m 27-9 Polder IJdoorn max. 11 ex. 5-8 Haven Ballast 1 ex. over. 17-9 
Schiphol 4 ex. 
Kanoet 28-8 t/m 21-9 Waterland max. 15 ex. 

Zilverplevier, Polder IJdoorn, 24 september 2016
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Drieteenstrandloper 26-8 t/m 7-9 Polder IJdoorn max. 8 ex. 
Kleine Strandloper 18-7 t/m 28-9 Polder IJdoorn max. 15 ex. 
Temmincks Strandloper 19-7 t/m 24-8 Polder IJdoorn max. 3 ex. 
Krombekstrandloper 3-7 t/m 25-9 Waterland max. 15 ex. 
Bokje 22-9, 25-9 Waterland max. 2 ex. 
Rosse Grutto 13-7 Haven Ballast 1 ex. 15-7 t/m 28-9 Polder IJdoorn max. 3 ex. 
Regenwulp 107 meldingen uit de  regio. Grootste groep: 31-7 Vijfhoek 91 ex. ZW. 
Witgat 230 meldingen uit de regio. 
Groenpootruiter Grootste groep 30-7 Vijfhoek 869 ex. ZW.
Zwarte Ruiter 10-7 t/m 11-9 Waterland max. 3 ex. 23-7 Boven kerkerpolder 5 ex. 
13-8 Vijfhoek 1 ex. Z.
Steenloper 19-8 IJburg 1 ex. 10-9 t/m 12-9 Waterland 1 ex. 
Grauwe Franjepoot 10-9 Polder IJdoorn 1 ex. 
Dwergmeeuw 3-7 t/m 12-8 Muiden max. 10 ex. 4-7, 3-8 Polder IJdoorn max. 3 ex. 
Zwartkopmeeuw 2-7, 18-7 Uithoorn max. 2 ex. over. 3-7 t/m 5-7, 28-7 Polder 
IJdoorn 1 ex. 3-7 t/m 4-9 Spaarndammerbuurt max. 13 ex. 15-7 Muiden max. 2 ex. 
17-7, 17-8, 18-8, 25-9 Noord 1 ex. 18-7 Amstelveen 1 ex. over. 30-7, 18-9 Centrum 
max. 2 ex. 7-9 Westpoort 1 ex. NO. 9-9 t/m 30-9  Het IJ max. 8 ex. 23-9 Nieuwe Diep 
2 ex. over. 
Geelpootmeeuw 11-7 Spaarndammerbuurt 1 juv. 15-7 t/m 24-9 Muiden e.o. 1 ad. 
25-7 t/m 27-9 Waterland 1 ex. 27-7 Osdorp 2 ex. 1e kj. 30-7, 19-8 Vijfhoek 1 ex. 7-8 
IJburg 1 ad. 10-8, 26-8 t/m 25-9 Buiten IJ 1 ad. 11-8 t/m 30-9 Gerbrandypark 1 ad. 
22-8 Westerpark 2 ex. 22-8, 6-9 Sloterplas 1 ex. 1e kj. 7-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. 
3e kj. Z. 15-9 Zuidoost 1 ex. 25-9 Erasmusgracht 1 ex. 1e kj. 
Pontische Meeuw 3-7, 22-8, 4-9 Westerpark 1 ex. 25-7, 28-7, 26-8 IJmeer 1 ex. 12-8 
IJburg 1 ad. 12-8 Waterland 1 ad. en 1 ex. 3e kj. 14-8 Vijfhoek 1 ad. 20-9 Erasmus-
gracht 1ex. 1e kj. 25-9, 26-9 Sloterpark 1 ex. 1e kj. 
Grote Burgemeester 13-7, 28-7 Hemweg en –havens 1 ex. 2 e kj. (Willem van der 
Waal).  30-9 Erasmusgracht 1 ex. 3e kj. (Bep Scheen). 
Dwergstern 11-7 t/m 13-7 Muiden 1 ex. 
Reuzenstern 125 meldingen uit de regio. Grootste groep: 24-8 Polder IJdoorn/IJmeer 
12 ex. 
Zwarte Stern 1-7 t/m 24-9 Waterland max. 13 ex. 2-7 t/m 30-9 IJmeerkust max. 80 
ex. 2-8 Uithoorn 2 ex. over. 13-7, 5-8 Vijfhoek max. 113 ex. over. 
Visdief Laatste melding: 5-9 IJmeer 1 ex. (Philip Plenckers). 
Koekoek Laatste melding: 10-9 Vijfhoek 1 ex. (Ellen de Bruin, Ricardo van Dijk, Guus 
van Duin, Willem van der Waal). 
Kerkuil 8-7 Amstelveen Noorddammerweg 1 ex. 24-8 Watergraafsmeer 1 ex. 29-9 
Bovenkerkerpolder 1 dood ex. (verkeersslachtoffer).
Steenuil 26-7, 6-8, 10-9 Ouderkerk aan de Amstel 1 ex. 18-9 Bovenkerkerpolder 2 ex. 
roep. 
Bosuil 1-7, 26-9 Golfbaan Amsterdam 1 ex. 18-7 Oud-Zuid 1 ex. roep. 26-7, 30-7, 
29-8, 29-8, 17-9 Kalfjeslaan/´t Kleine Loopveld max. 2 ex. 9-8, 10-9 Oud-West 1 ex. 
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13-8 Schinkelbos max. 2 ex. 14-8, 23-9 Vondelpark 1 ex. 18-8, 10-9 Frankendael 1 
ex. 23-8, 7-9, 8-9 Amstelveen max. 2 ex. 6-9, 7-9 De Hoge Dijk 1 ex. 13-9 Bos en 
Lommer 1 ex. 16-9 Sloterpark 1 ex. 24-9 Aalsmeer Oosteinderweg 1 ex. 27-9 Groot-
Duivendrechtsche Polder 1 ex. 
Ransuil 2-7 t/m 11-8 Amstelveen max. 3 ex. 2-7, 9-7 Noord 1 ex. 6-7 Schiphol 1 ex. 
6-7 Schellingwoude 1 juv. 9-7, 19-9 Science Park 1 ex. 10-7, 24-7 A’damse Bos 1 
ex. 15-7 Uithoorn 1 ex. 17-7, 21-7, 29-7 Zuidoost 1 ex. 17-7, 22-7, 29-7 Bovenker-
kerpolder max. 2 ex. 19-7, 29-7 Aalsmeer 1 ex. 19-7 Weesp Leeuwenveld max. 2 ex. 
20-7 Waterland 3 ex. 11-9 Sloterpark 1 ex. roep. 
IJsvogel 392 meldingen uit de regio. 
Draaihals 19-8, 8-9 Weesp Gemeenschapspolder 1 ex. 23-8 Schinkelbos 1 ex. 31-8 
Waterland 1 ex. 3-9 Marken 1 ex. 10-9 De Aker 1 ex. 
Groene Specht meldingen uit Buitenveldert (2 ex.), Middelpolder, Osdorper Boven-
polder, Kalfjeslaan/´t Kleine Loopveld, Zuidoost, Weesp Landscroon, Vijfhoek, Sloter-
park, Amstelveen Randwijck, Rivierenbuurt, Amstelpark, Uithoorn, Westgaarde, M.L. 
Kingpark, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Frankendael, Robert Kochplantsoen, Diemer-
bos, Geuzenveld/Slotermeer, Sportpark Ookmeer, Duivendrecht, Noord, Westerpark, 
A´damse Bos, Amsterdam Arena.  
Zwarte Specht 19-8 Vijfhoek max. 2 ex. roep. (Guus van Duin). 

Groene Specht, Amsterdam Zuid-oost, 28 juli 2016
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Kleine Bonte Specht 25-8 A’damse Bos 1 ex.
Noordse Kauw 8-8 Zuidoost 1 ex. (Bob de Vries). 
Roek 4-7, 8-8, 6-9, 23-9 Zuidoost max. 3 ex. 7-7, 16-7, 23-8, 7-9, 19-9 Waterland max 
11 ex. 19-8, 3-9 Weesp Centrum 1 ex. 7-9, 11-9, 17-9 Aetsveldsche Polder max.. 4 ex. 
over. 11-9, 13-9, 28-9 Ouderkerk aan de Amstel max. 6 ex. 14-9 Vijfhoek 2 ex. W. 
Raaf 17-8, 17-9 Aetsveldsche Polder resp. 2 en 1 ex. 24-8 Artis 1 juv. (Fred Visscher).
Goudhaan 2-7, 25-8, 28-9 A´damse Bos  resp.1 ex. 10 ex. 1 ex. 13-7, 29-8, 10-9, 16-9, 
26-9 Westgaarde max. 3 ex. 24-8 Zuidoost 1 ex. 15-8 Marken 1 ex. 17-8 Flevopark 2 
ex. 18-9 Gaasperpark 1 ex. 21-9 Centrum 1 ex. 27-9 Sloterpark 2 ex. 30-8 Uithoorn 1 
ex. 30-9 Rembrandtpark 1 ex. 
Vuurgoudhaan 17-9 Science Park 1 ex. 21-9, 26-9 Westgaarde 1 ex. 22-9 Vijfhoek 1 ex. 
Zwarte Mees 31-8, 25-9 Vijfhoek 1 ex. Z. 
Matkop 2-7 t/m 15-9 Diemerpark 1 ex. 23-7 t/m 28-9 Vijfhoek max. 2 ex. 26-8 Polder 
De Nieuwe Bullewijk 1 ex. 17-9 Diemerbos 1 ex. 
Baardman 138 meldingen uit de regio. Grootste groep: 4-7 Volgermeerpolder 10 ex. 21-9 
Vijfhoek 10 ex. 
Veldleeuwerik 9-7 t/m 25-9 Waterland max. 3 ex. 9-7, 13-7, 29-7 Westpoort max. 6 ex. 10-7, 
24-8, 30-9Bovenkerkerpolder 1 ex. 12-7 t/m 19-9 Schiphol max. 5 ex. 7-9, 14-9 Afrikahaven 
max. 5 ex. 

Paapje, Marken, 31 augustus 2016
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Cetti´s Zanger 1-7 t/m 25-9 Vijfhoek e.o. max. 4 ex. 10-9, 11-9 Diemerpark 1 ex. 
11-9 Botshol Grote Wije 1 ex. 
Witkoppige Staartmees 14-8 Weesp Landscroon 1 ex. 26-9 Noord 1 ex. 
Braamsluiper 2-7 Kalfjeslaan/´t Kleine Loopveld 1 ex. 3-7 Aalsmeer Oosteinderweg 1 
ex. 4-7, 26-8 Science Park 2 ex. 10-7, 27-8 Weesp Leeuwenveld 1 ex. 19-8, 31-8, 3-9 
Vijfhoek 1 ex. 31-8 VTC Sloterdijkermeer 1 ex. 
Bladkoning 20-9 t/m 30-9 Jac. P. Thijssepark 1 ex. 30-9 Muiden Noorder- of Rietpol-
der 1 ex. 
Sprinkhaanzanger 2-7 Diemerbos 1 ex. 3-7 Brettenzone 1 ex. 3-7 IJmeerkust 1 ex. 
3-7 t/m 16-7 Waterland 1 ex. 13-7, 15-7 Diemerpark 1 ex. 16-7 Schinkelbos 1 ex. 
Snor 16-7 t/m 3-8 Polder IJdoorn max. 2 ex. 24-7 Volgermeerpolder 1 ex. 
Spotvogel 1-7 Zuidoost 1 ex. 1-7, 22-8 De Hoge Dijk 1 ex. 2-7 Diemerpark 1 ex. 2-7 
Vijfhoek 1 ex. 3-7, 21-7 Waterland 1 ex. 6-7 Botshol Grote Wije 1 ex. 12-7 Schinkel-
bos 1 ex. 7-9 Haven Ballast 1 ex. 
Boomklever 40 meldingen uit A´damse Bos, Westgaarde, Jac. P. Thijssepark, Vijfhoek, 
Frankendael, Lutkemeerpolder, Amstelveen, Oosterpark, Artis, Sloterpark, Nieuwe 
Oosterbegraafplaats, Flevopark.
Kramsvogel 16-9 Vijfhoek 1 ex. Z. 18-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. Z. 25-9 Nesciobrug 
1 ex. 26-9, 27-9 Diemerpark 1 ex. over. 
Koperwiek 27-9 Vijfhoek 2 ex. Z. 
Grote Lijster 22-7 Polder De Ronde Hoep 1 ex. 17-8 Aetsveldsche Polder 1 ex. W. 
21-9 Diemerpark 2 ex. N. 21-9 t/m 28-9 Vijfhoek max. 2 ex. 
Grauwe Vliegenvanger 2-7 t/m 18-8 De Hoge Dijk max. 3 ex. 2-7, 12-7, 20-7, 31-7 
A´damse Bos 1 ex. 3-7 Polder De Ronde Hoep 1 ex. 6-7, 26-7 t/m 16-8 Westgaarde 
max. 2 ex. 12-7 Botshol Grote Wije 1 ex. 12-8, 19-8 Weesp Landscroon 1 ex. 14-8 
Over Bijlmer 3 ex. 18-8, 20-9 Haven Ballast 1 ex. 
Nachtegaal 13-7 Vijfhoek 1 ex. baltsend/zingend. 
Zwarte Roodstaart 76 meldingen uit de regio. 
Gekraagde Roodstaart 8-7 IJburg 1 ex. 23-7 A´damse Bos ex. 19-8, 18-9 Weesp 
Landscroon 1 ex. 6-9 Lutkemeerpolder 2 juv. 
Paapje 13-8 t/m 23-9 Waterland max. 4 ex. 17-8, 24-8, 31-8, 1-9 t/m 15-9 Bovenkerker-
polder max. 2 ex. 17-8, 7-9, 18-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. 17-8, 26-8, 31-8, 7-9 Science 
Park 2 ex. 18-8, 25-9 Diemerpark max. 2 ex. 18-8, 30-8, 31-8, 6-9, 7-9 Vijfhoek max. 3 
ex. 25-8 Westerpark 1 ex. 25-8 Schinkelbos 3 ex. 31-8 Marken 3 ex. 1-9, 16-9 Afrikaha-
ven resp. 5 en 2 ex. 1-9, 5-9, 8-9, 17-9, 21-9 Schiphol max. 2 ex. 8-9 Diemerpolder 1 ex. 
9-9 Lutkemeerpolder 1 ex. 
Roodborsttapuit 12-7, 5-9 Afrikahaven resp. 3 en 1 ex. 14-7, 15-7 Diemerpark resp. 
2 en 1 ex. 18-7, 12-9 Botshol Kleine Wije resp. 1 en 2 ex. 17-9 Aetsveldsche Polder 2 
ex. 18-9, 25-9 Schinkelbos 1 ex. 
Tapuit 213 meldingen uit de regio. 
Ringmus 12-7, 29-8 IJmeerkust e.o. resp. 2 ex. en 4 ex. 15-7 t/m 13-8 Waterland 
max. 5 ex. 16-7 Osdorp 1 ex. 12-8 t/m 17-9 Aetsveldsche Polder max. 6 ex. 12-8 
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Witte Kwikstaart, IJburg, 30 september 2016
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Zuidoost 3 ex. 14-8 Schiphol 2 ex. 10-9 Lutkemeerpolder 2 ex. 11-9 Amstelveen 6 ex. 
Engelse Kwikstaart 8-9 t/m 11-9 Waterland 1 ex. 
Gele Kwikstaart 141 meldingen uit de regio. Grootste groep: 23-8 Uitdammerdijk 50 
ex. 
Grote Gele Kwikstaart 21-7 Duivendrecht 1 ex. 7-9, 15-9, 18-9, 30-9 Telpost Centrum 
max. 3 ex. over. 8-9 t/m 27-9 Diemerpark max. 6 ex. 11-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. 
ZW. 12-9 Watergraafsmeer 1 ex. over. 17-9 t/m 28-9 Vijfhoek max. 6 ex  over. 20-9 
Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. 21-9 Westerpark 1 ex. over. 22-9 Science Park 2 ex. 
over. 23-9, 26-9 Centrum 1 ex. over. 23-9 Waterland 1 ex. over. 23-9 Geuzenveld 1 
ex. over. 23-9 Zuidoost 1 ex. over. 24-9, 28-9 Uithoorn max. 2 ex. 25-9 Weesp Cen-
trum 2 ex. ZW. 28-9 De Aker 1 ex. roep. 28-9 Oud-Zuid 1 ex. over. 29-9 Oost 1 ex. 
roep. 30-9 Muiden Noorder- of Rietpolder 1 ex. over. 
Rouwkwikstaart 20-8 IJburg 1 ex. 
Boompieper 17-8, 17-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. over. 24-8, 30-8, 10-9, 15-9 Die-
merpark max. 3 ex. 27-8, 6-9, 8-9, 15-9, 17-9 Telpost Centrum max. 4 ex. over. 28-8 
Science Park 2 ex. 31-8, 6-9, 18-9, 21-9 Vijfhoek max. 3 ex. 31-8 Jac. P. Thijssepark 
1 ex. 7-9 Afrikahaven 1 ex. 8-9, 23-9 Waterland 1 ex. 8-9, 21-9 Schiphol 1 ex. 15-9 
Noord 2 ex. Z. 18-9, 25-9 Schinkelbos max. 2 ex. 19-9 Amstelveen 1 ex. over. 
Waterpieper 27-9 IJmeerkust 1 ex. roep. 28-9 Botshol Grote Wije 1 ex. over. 
Oeverpieper 17-9 Marken 2 ex. 18-9, 20-9, 30-9 IJburg 1 ex. 
Sijs 8-7 Venserpolder 10 ex. over. 13-7, 17-7, 13-9 t/m 28-9 Vijfhoek max. 10 ex. 
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VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 52, 2016 nr. 4
Minder Nachtegalen in AWD door damherten 
Van 2011 tot 2015 is het aantal damherten in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen verdubbeld en is 
tegelijkertijd het aantal territoria van Nachtegaal sterk 
afgenomen. In een vergelijkbaar duingebied zonder 
damherten (Meijendel) is de nachtegalenstand eerder 
toegenomen dan afgenomen. In die delen van de AWD 
waar weinig damherten zijn is het aantal Nachtegalen 
ongeveer gelijk gebleven. Nu de damhertenpopulatie 
wordt teruggedrongen zal de nachtegalenstand van de 
AWD op termijn kunnen herstellen.

Wat vinden de buren? John van der Woude

Literatuurrubriek

‘‘In die delen van de AWD waar weinig damherten zijn is het aantal Nachtegalen ongeveer gelijk gebleven’’
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Jonge Nachtegaal
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Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 40, 2016 nr. 4
Geen Oeverzwaluwen in Het Twiske 
In de grote kunstmatige oeverzwaluwenwand in Het Twiske hebben in 2016 geen 
zwaluwen gebroed. Dit terwijl er, met uitzondering van 2002, ieder jaar tientallen 
nesten bezet zijn. Een mogelijke verklaring is de koudegolf eind april. Vlak daarvoor 
waren er nog ca. 40 Oeverzwaluwen geteld bij de wand maar tijdens de koudegolf zijn 
ze allemaal vertrokken. Het weer kan niet de enige verklaring zijn want elders in de 
regio waren de kolonies gewoon bezet.

Natuuroevers Buitenhuizen en Spaarnwoude 
Dit is de naam die Rijkswaterstaat heeft gegeven aan dit opgeknapte, min of meer 
natuurlijke oevergebied van het Noordzeekanaal. Er is een kijkscherm met informa-
tiepanelen. De nieuwe kunstmatige nestwand trok meteen broedende Oeverzwaluwen 
en een paartje IJsvogels aan.

Minder roofvogels en uilen in 2016 
In de Zaanstreek hebben in 2016 minder roofvogels en uilen gebroed dan in de twee 
voorgaande jaren. Maar dat waren dan ook twee opvallend goede jaren. Mogelijk 
speelde ook hier het koude voorjaar van 2016 een rol. Het is niet altijd gemakkelijk om 
roofvogelnesten op te sporen en dat heeft de uitkomst dit jaar mogelijk meer beïnv-
loed dan in andere jaren.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 50, 2016 nr. 4
Veel Oeverzwaluwen in 2016 
In het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem broedden in 2016 844 paren Oever- 
zwaluw, een toename van 40% ten opzichte van 2015. De grootste kolonies waren die 
van het grondverzetbedrijf CITO in de Horstermeer (Nederhorst den Berg; 210 nesten) 
en die van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Wolfskamer in Huizen (111 nesten). De 
kunstwand in Huizen was mede zo’n groot succes doordat vooraf de nestgangen met 
een grondboor waren schoongemaakt. Ook het grondverzetbedrijf had de oeverzwalu-
wenwand weer eens opgeknapt. Daar broedde boven de oeverzwaluwnesten zelfs een 
paartje IJsvogels.

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 59, 2016 nr. 5
Hoe om te gaan met de festivalisering van het groen 
Het groeiend aantal festivals in parken en groengebieden maakt nieuwe regelgeving 
nodig, zeggen niet alleen ecologen en natuurbeschermers maar ook de festival- 
organisatoren zelf. Vogelwacht Utrecht had bemoeienis met twee festivals in de zomer 
van 2016 en vindt dat over tijdstip en plaats van de festivals meer overleg nodig is 
tussen verschillende instanties. Vogelbescherming Nederland is ook geraadpleegd, 
maar zij is er niet zeker van dat de festivals werkelijk een bedreiging zijn voor de 
vogelstand. Wel hoopt Vogelbescherming op goede afspraken op provinciaal niveau, 
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omdat de provincies met ingang van 1 januari 2017 meer bevoegdheden hebben door 
de nieuwe natuurbeschermingswet.

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 52, 2017 nr. 1
Een ‘gaatje’ goed weer op de vinkenbaan
In het jaarverslag 2015 van ringstation Castricum staat treffend beschreven hoe sterk 
de ringers afhankelijk zijn van het weer. De eerste helft van september was het ex-
treem slecht weer en werd er heel weinig gevangen. Dan is er op de 19e plotseling 
een ‘gaatje’ goed weer en worden er die dag 245 vogels gevangen, meest Zwartkop. 
Dan wordt het opnieuw slecht weer, maar is er op de 23e toch weer zo’n gaatje van 
een paar uur goed vangweer. Dat leverde 166 vogels op, waaronder Draaihals, Cetti’s 
Zanger, twee Sperwergrasmussen en vier Bladkoninkjes!

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 34, 2016 nr. 4
Een recreatiegebied met een goede vogelstand 
Het recreatiegebied Geestmerambacht aan de noordzijde van Alkmaar is een voor-
beeld van hoe recreatie kan samengaan met natuur. Het gebied bestaat naast bos-
plantsoenstroken met een mooie ondergroei verder vooral uit open water en bloem-
rijke graslanden. Er is een gevarieerde broedvogelstand. Ook de lijst met regelmatig 

Niet-broedvogelsoorten als Nonnetje en Grote Zaagbek zijn mooie soorten van de Geestmerambacht
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voorkomende niet-broedvogels is interessant, met bijvoorbeeld Wilde Zwaan, Zomer-
taling, Nonnetje, Geoorde Fuut, Roodhalsfuut, Visarend, Waterral, Bokje, Vuurgoud-
haan, Appelvink en diverse roofvogels.

VWG Texel - De Skor jg. 35, 2016 nr. 4
Dwergsterns op de Hors in 2016 
Op Texel’s altijd spannende zuidpunt (waar je met openbaar vervoer vanuit Amster-
dam gemakkelijk kunt komen) werden half juni 162 broedende paartjes Dwergstern 
geteld, op de grote Hors-zandplaat tussen de kilometerpalen 5 en 6.5. Ook zat er een 
paartje Strandplevier op het nest, en vier paar Bontbekplevier. Maar op 7 juli waren 
alle Dwergsterns verdwenen, hoewel er toen nog nauwelijks jongen uitgevlogen kon-
den zijn. Mogelijk hebben enkele Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen die in 
de buurt waren gaan broeden voor onrust gezorgd. De beide pleviersoorten hebben 
er wel met succes gebroed. Alleen al op de zuidpunt van Texel (Hors, Horsmeertjes, 
Mokbaai, duinvalleien) kun je met gemak een dag lang vogelen, te voet vanaf de 
veerboot, die elk uur vaart.

KNNV Amsterdam – Blaadje jg. 36, 2016 nr. 4
Thuis zoogdieren determineren bij faunapassages 
De provincie Noord-Holland nodigt iedereen uit om tien faunapassages via internet te 
monitoren. Maak een account aan op wildspotter.nl en probeer de dieren die met de 
cameravallen zijn gefotografeerd op naam te brengen. Van de tien faunapassages zijn 
er twee in het Amsterdamse Bos en één in het Diemerbos. Je kunt op de website met 
anderen in discussie gaan over de determinatie.

Het is goed vogelen op Texel
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