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EXCURSIES

zondag 13 december : Friese Ganzen
We gaan rondtoeren in de Zuidwesthoek. Daar verbli.iven vaak grote groepen
ganzen. Dat kan eigenlijk alleen per auto, dus geef je ruim van te voren op.
We vertrekken om 7.30 uur precies van het Stadionplein.

zondag 17 januari : Amsterdamse Waterleiding duinen
Deze wandelexcursie wordt vaak een lange dag, dus goede schoenen en

voldoende proviand zijn onontbeerlijk. De afgelopen twee jaar bepaalden
beide keren o.a. Roerdomp en Waterral het beeld, dus mis dit niet!
Vertrek: 8.00 uur, Stadionplein

zaterdag 20 februari : Brouwersdam e.o. (Zeeland)
Weer eens een auto-excursie, maar goed, we car-poolen, dus het moet
kunnen. Horden ganzen wachten op ons, alsmede allerlei zeeduikers, futen,
plevieren, etc. We vertrekken om 7.00 uur vanaf het Stadionplein.

zaterdag 20 maart : Waterland-Oost
Om het begin van de lente te vieren, fietsen we Waterland en Marken rond,
Dit onder het genot van een schraal, doch aanwezig zonnetje, dus geheel in
tegenstelling tot afgelopen maart. We vertrekken om 8.00 uur vanaf het
begin van de Zeeburgbrug, bij het tankstation op de Zeeburgerdijk. Opgave
vooraf is niet nodig; we vertrekken dan ook stipt op tijd.

Voor de auto-excursie kun je je opgeven bij Ellen. Vooral voor de aan te
bieden auto-plaatsen geldt: geef je op tijd op! Benzine kosten worden
gedeeld. Het vertrekpunt op het Stadionplein is tussen de twee Febo's.

KOMTALLEN!!!

Ellen de Bruin
Dik Brijs
Gerard Blommenstein

020-6241123
020-6201r34
020-6451092

\
-\l
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CONTACTAVONDEN

dinsdagavond I december
ROY DE HAAS, lid van onze vogelwerkgroep en al 15 jaar de wereld
rondreizend als fotograaf, neemt ons mee naar het werelddeel waar onze
trekvogels nu zitten: Afrika. Zijn natuurdia's uit Kenia laten vooral de
vogels daar zien, maar ook weleens wat andere beesten. En hij weet zeker
interessante verhalen te vertellen. Lekkere warme avond met veel mooie
natuur, als het bij ons kaal winterweer is.

vrijdagavond 8 januari 20.00 uur - 22.00 uur
MARTIJN DE JONGE, fotojournalist en lid van onze vogelwerkgroép, is al
jaren geïnteresseerd in grote vogels en heeft nu weer een serie prachtige
opnames van grote roofvogels in Europa. Hij heeft in Polen het ringen van
Zeearenden bijgewoond en weet veel te vertellen over onderzoek en bescher-
ming van deze populatie. Maar ook zien wij Zeearenden in de Oostvaarders-
plassen en diverse soorten gieren en arenden in Spanje. Ongetwljfeld niet
alleen boeiend maar ook leerzaam. Alleen niet zo geschikt voor vegetariërs,
zegt hij zelf (?!).

maandagavond 15 februari 19.45 uur - 22.15 uur
Een echte CONTACTAVOND. Leden van de vogelwerkgroep vertellen over
hun vogelactiviteiten. We doen dat in de vorm van een markt, waarbij
iedereen de gelegenheid heeft om bij verschillende tafels te gaan zitten,
vragen te stellen en in gesprek te komen met de 'informanten' en elkaar.
In elk geval hebben de volgende personen toegezegd te komen:
* Ruud Vlek - Huiszwaluwtelling en het historisch archief
* Peter Scholten - De waarnemingen rond Amsterdam
x Ton Eggenhuizen - Het moeizaam lopende project van de broedvogelatlas
Amsterdam
x Paul Marcus - Zijn activiteiten als vogelconsulent, slaapplaatstellingen van
de Blauwe Kiekendieven en de los vaste inventarisatie van het Westelijk
havengebied
* Jolanda Ebeling Koning - Gierzwaluw-aptie in de Kinkerbuurt
x Dik Brijs - Inventarisatie van het Flevopark
* Frank van Groen - Inventarisatie bij Halfweg
* Iemand van het VOD
* Ronald Hofmeester - voorjaarsfenologie
* Frank Visbeen - Inventarisatie van de Noordkant van het Amsterdamse Bos
en weidevogelbescherming in Waterland
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Tiidens deze avond zal Peter Scholten zijn nieuwste dia's vertonen. NB Wie
verder nog die avond wat over zi-inlhaar activiteiten wil vertellen is natuur-
lijk welkom. Neenr even met mi.j contact op (6'16199'7).

Alle avonden worden gehouden in de PLANTAGOZAAL van het NME-
CENTRUM, Plantage Middenlaan 2E (bellen bij het NME). NB Dit is de
zaal die we alti.ld hebben, maaÍ zo heet hii officieel.
Je kunt al vanaf 19.30 uur terecht in de zaal om te helpen met koffie, thee
en stoelen zetten.

Dana Constandse

ONDERZOEKEN EN OPROEPEN

X LOPENDE ONDERZOEKEN VAN DE SVN IN 1992 EN 1993

Internationale Watervogeltelling
Rond midden januari worden ieder jaar in geheel Noord-Holland de aanwezi-
ge watervogels geteld. Voor meer informatie en opgave van deelname:
C.J.G Scharringa, Trompenburg 15, 1852 CB Heiloo. Tel072-33N22

Nationale Ganzen- en Zwanentelling
Op de vaste pleisterplaatsen van ganzer. en zwanen worden, meestal rond het
midden van maanden tot en met maart, tellingen uitgevoerd. Voor inlichtin-
gen alsmede voor het opsturen van gegevens kunt u terecht bij de regionale
coördinator:
Fred Cottaar, Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem . Tel. 023-276746

* VERZOEK OM HISTORISCHE GEGEVENS OVER KUSTVOGELS IN
NEDERLAND

In een samenwerkingsverband tussen de Dienst Getijde lVateren van rijkswa-
terstaat en SOVON wordt nromenteel gewerkt aan de samenstelling van een
gegevensbestand van alle "kustbroedvogels" in Nederland: Aalscholver,
Eider, Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier, meeuwen en sterns. Hierbij gaat
het om (schattingen van) aantallen broedparen per gebied sinds 1900. Dit
project is tevens onderdeel van het project "oude tijdreeksen" van SOVON,
en heeft tot doel te komen tot een zo nauwkeurig mogelijk reconstructie van
het populatie verloop van de geselecteerde soorten sinds 1900. Ook wordt
getracht een beter inzicht te krijgen in de factoren die de populatie schomme-
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lingen hebben bepaald (reproduktie, sterfte, jacht, eirapen, verstoring, preda-
tie, verontreiniging etc.).

Een samenvatting van dit project zal verschijnen in de vorm van een "Atlas
van Nederlandse Kustvogels", waarschijnlijk als een speciaal nummer van
Limosa.

Wij zijn op zoek naar gegevens van genoemde soorten over aantallen
broedparen per gebied per jaar. Daarnaast zijn gegevens welkom over
aspecten als jacht op sterns (begin 20e eeuw t.b.v de "hoedjesmode"), rapen
van eieren t.b.v. consumptie, effecten van de Tweede Wereldoorlog,
broedsucces etc. Alle gegevens uit het Waddengebied, Friesland, Groningen,
IJsselmeergebied, Noord- en Zuid-Holland en het Deltagebied zijn welkom.
Het gaat in eerste instantie om ongepubliceerde gegevens, of gegevens die in
moeilijke toegankelijke of weinig bekende bronnen (lokale vogeltijdschriften,
archieven e.d.) staan.
Reacties, gegevens of tips (over waar we gegevens kunnen vinden) kunnen
ongefrankeerd worden gezonden aan:

RWS-DGV/
t.a.v. P.L/ Meininger
Antwoordnummer 217
4330 VB Middelburg

P.L Meininger (RII/S-DGIW; tel. 01180-36593)
A.J. van Dijk (SOVON; tel. 08895-43753)
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INGEZONDEN BRIEF

Nico Jansen

Met sti.fgende ergernis lees ik steeds weer, dat de Visdieven die al ruim l0
jaar met succes broeden temidden van het knooppunt Nieuwe Meer daar
moeten verdwi-jnen. Eerst in de Levende Natuur vervolgens in de Gierzwa-
luw en tenslotte in Vogels. Het argument dat daar steeds wordt aangehaald is

de mogeli.ike komst van de ringtramlijn.
Dat laatste is nochtans onzeker. De financiering van deze lijn is in het geheel

nog niet rond en de vraag is of dat binnen afzienbare tijd zal lukken. Uitstel
tot 2005 is niet onwaarschijnlijk ook al omdat er nauwelijks vervoersbehoefte
bestaat. Zou de ringtramlijn toch aangelegd worden, dan schampt deze de

broedplaats slechts aan de oostelijke kant, waardoor ongeveer een halve
hectare broedareaal verloren gaat. Daarmee bliift 1,5 hectare beschikbaar als

broedterrein voor Visdief en Kokmeeuw. Deze lap grond biedt deze grond-
broeders, hoe merkwaardig ook in onze ogen, een grote mate van veiligheid
tegen natuurlijke predatoren en tegen menselijke activiteiten, zoals motor-
crossen of honden uitlaten.
Het gaat niet aan deze vogels kost wat kost naar Polder IJdoorn te deporte-
ren. Netten spannen over een bekende broedplaats staat mijn inziens op wel
zeer gespannen voet met de geest van de vogelwet.
Polder IJdoorn is vanouds een bekende locatie voor de Visdief geweest,

maar voldoet blijkbaar thans niet meer. Twee grote kolonies bij Lelystad en

één aan de Oostvaardersdijk zijn in de afgelopen jaren vrijwel verdwenen.
Wellicht door een tekort aan veiligheid of door een verslechterde voedselsitu-
atie.
Uit eigen waarneming op de Nieuwe Meer weet ik dat massaal op dit
binnenwater gefourageerd wordt. Hier komt veel jong broed van Karper en

Brasem voor, dat een ideale afmeting vormt als de jonge Visdieven eind mei
uit het ei komen.
Van oudsher hoort de Visdief thuis in het Polderland ten zuidwesten van
Amsterdam, alleen broedgelegenheid is er tegenwoordig schaars. De broed-
kolonie binnen het knooppunt de Nieuwe Meer moet dus niet verjaagd
worden maar juist beter worden begeleid, zodat minder jonge vogels slacht-
offer worden van het verkeer. Nu zoeken jonge vogels graag het kiezelbal-
lastbed van de Schipholspoorlijn op om te rusten of vliegoefeningen te
houden. Een huiveringwekkend gezicht als er een trein in aantocht is.
Gelukkig wordt op dit trajektgedeelte nooit erg hard gereden, zodat de

meeste vogels bijtijds wegkomen. Een kieselareaal in de kolonie, bijvoor-
beeld op het talud aan de westkant, is misschien een goed alternatief.
Dat het beheer minimaal hoeft te zijn is een bijkomend voordeel van de
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broedplaats Nieuwe Meer. Het hooggelegen grofkorrelig zand is dermate
slecht watervasthoudend dat opslag van hoge planten, struiken of bomen er
nauwelijks kan plaatsvinden. Slechts droogteminnende soorten kunnen het
bolwerken.
Verkeersonveiligheid is slechts aan de orde in de periode dat de jonge vogels
vliegvlug worden. Als door de komst van de ringtramlijn de kolonie naar het
westen moet opschuiven wordt de afscherming naar de autoweg toe beter.
Aangezien de A4 daar dieper gelegen is. Een breder struikgordel langs de
snelweg kan m.i. ook een veiligere toestand opleveren.
Het lijkt me een positievere aanpak voor vogelbeschermers om de bestaande
toestand te verbeteren dan maar simpelweg de vogels te verjagen. Ik gun
IJdoorn van harte een levensvatbare kolonie, maar niet ten koste van onze
Visdieven, waar ik met plezier iedere dag naar kijk. Als stadsbewoner kom
ik helaas zelden in IJdoorn. Ik hoop nog vele jaren Visdieven te zien in
Amsterdam en speciaal in de omgeving van het Nieuwe Meer.

Nico Jansen - Westermarkt 5 c, 1016 DH Amsterdam

De redactie de Gierzwaluw heeft aan de auteur van het artikel " De Visdief-
jes rond Amsterdam moeten weer verhuizen" Niko Groen gevraagd te
reageren op de bovenstaande brief. Hier volgt zijn reactie.

Geachte heer Jansen,

Het broeden van visdieven op twee verkeersknooppunten bij Amsterdam en
recenteli.lk ook op daken (bloemenveiling Aalsmeer) is helaas geen teken van
overbevolking. Het is naar mijn mening het gevolg van het verdwijnen van
geschikte broedbiotopen in de veen-weidegebieden ten noorden van Amster-
dam, recentelijk het Westelijk havengebied door de daar florerende vossen-
populatie en het verdwijnen van geschikte terreinen in de Bijlmermeer.
De beheerder (Rijkswaterstaat) van de knooppunten heeft er in het verleden
veel aan gedaan onr de broedende meeuwen en visdieven het broeden te
bemoeilijken door o.a. aanplant van struiken en bomen. Dit ontmoedigings-
beleid heeft echter niet geleid tot afname van het aantal broedparen, mis-
schien wel omdat het ontmoedigingsbeleid van vossen en of de moderne
landbouw nog efficiënter werkt. Dit ontmoedigingsbeleid werd mede gesubsi-
dieerd door de luchthaven Schiphol die het niet wenselijk acht dat zich in de
directe omgeving van de luchthaven koloniebroedplaatsen van met name
kokmeeuwen bevinden. Omdat ons in 1989 en 1990 werd verzekerd dat er
uiterlijk in 1992 een ringspoorbaan zou liggen op de huidige koloniebroed-
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plaats zi.in we in 1989 naar alternatieven gaan zoeken voor de broedplaats bij
het knooppunt'de Nieuwe Meer'. Door enkele leden van de Vogelwerkgroep
(Joop Buker, Ad Hartog en Niko Groen) is mede naar aanleiding van een
maai-incident bij het knooppunt Holendrecht het initiatief genomen om samen
met Rijkswaterstaat te zoeken naar vervangende broedgelegenheid. We
zochten daarbi-i naar oplossingen die voor de n'leeuwen en visdieven ook op
de lange ternri.jn perspectieven zouden bieden.
Door het aanbieden van een nieuwe koloniebroedplaats langs het IJsselmeer,
en het minder aantrekkeliik worden door plantengroei van de huidige
kolonie, zou eÍ in enkele jaren een 'natuurlijke' verhuizing plaatsvinden.
Uiteraard hebben wij als Vogelwerkgroep geen enkele garantie gegeven dat
een dergelijke operatie zou lukken. Bovendien hebben wij geen adviezen
gegeven over het verjagen, of andere methoden die de visdieven het broeden
op de knooppunten zou beletten. De netten die daar in het voorjaar van l99l
verschenen, zi-ln daar volgens mijn informatie neergezet door de gemeente
Amsterdam (verkeer en vervoer). Deze wilde hiermee voorkomen dat de
werkzaamheden in het broedseizoen l99l zouden worden stilgelegd omdat
zich broedende vogels (beschermde) op het tracé zouden bevinden.
De ergernis waar de heer Jansen mee kampt is naar mijn mening terug te
voeren op de onvolledige informatie waarover hij bij het schrijven van zijn
brief beschikte. In deze context vallen er statements als gedeporteerd en
wordt het verdwijnen van twee grote kolonies bij Lelystad afgedaan met
wellicht....., etc.
Ook wij weten dat visdieven massaal op de Nieuwe Meer foerageren, dit
doen ze echter alleen als de pulli nog klein ziln en regel-matig opgewarmd
moeten worden. De oudere pulli worden vooral met Zandspiering gevoerd
uit het lJsselmeer, het IJ of het Noordzee-kanaal. Dit was voor ons wederom
een reden bij de keuze van een nieuwe lokatie waarbij de aanvoerweg van
het (stapel)voedsel zou worden bekort om daarmee het aantal vliegvlugge
visdieven te vergroten. Verder wil ik nog opmerken dat er voor jonge
visdieven geen veilige autowegen noch spoorbanen bestaan. Tenslotte het
beheer; hierover wil ik opmerken dat als het fresen van het terrein in het
vroege voorjaar zou worden gestaakt het na twee jaar ook ongeschikt is voor
visdieven, dit door opslag van soorten als Duindoorn en Abeel die uitstekend
groeien op Noordzeezand.
Ik hoop met deze korte historische schets de heer Jansen ervan te overtuigen
dat we als vogelbeschermers de visdieven met deze aanpak meer perspectief
voor de toekomst bieden. Tevens hoop ik dat we in de toekomst elkaar niet
meer om de oren slaan met termen als deportatie en of simpelweg verjagen.

Niko Groen - Paardekamp 49, l54l XN Koog aan de Zaan
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SPREEUWEN IN DE BLANKENSTRAAT

Dik Brijs

Op een avond in de winter van 1990-1991 liep ik door mijn straat, de
Blankenstraat, om mijn hondje uit te laten. Ik was nog maar net de deur uit
en mijn aandacht werd getrokken door onwelluidende klanken die opstegen
uit een boom. spreeuwen, wist ik. Naderbij gekomen schatte ik het aantal op
ongeveer vijftig. Tommie plaste tegen de boom en deed een poep. Getweeën
gingen we terug naar huis en ik vergat het voorval.
Enige dagen later passeerde ik dezelfde plek en hoorde weer hetzelfde
geluid, dat echter in volume leek toegenomen. Een stuk of tweehonderd
dacht ik. Mijn belangstelling was gewekt en ik besloot om de plek regelma-
tig te inspecteren. zo ging een aantal weken voorbij en het aantal spreeuwen
steeg met de dag. ook aan de overige bewoners was de aanwezigheid van de
vogels niet onopgemerkt voorbijgegaan. De straat, onder de bomen waar zij
huisden (niet de buurtbewoners, maar de spreeuwen uiteraard), was bedekt
met smurrie. Mensen klaagden over slaapgebrek. ornithologen spraken over
een spreeuwenslaapplaats, maar de vogels zelÍ'dachten er heel anders over.
Slapen, ho maar! Maar wel de hele nacht met z'n allen zitten converseren
zodat horen en zien je vergaat!!
In de buurtwinkel was de spreeuwenplaag het gesprek van de dag. Men ging
klagen bij de gemeente en dat hielp. Op een dag (ik had de avond tevoren
zo'n 2000 spreeuwen geteld) ontving iedereen in de wijk een brief van het
stedeliik Beheer. De vogels waren luidruchtig en vormden een gevaar voor
de verkeersveiligheid en volksgezondheid. Men ging maatregelen treffen in
de vorm van het afdraaien van een geluidsband met daarop de angstkreten
van collega spreeuwen. Dit zou de dieren verjagen naar andere oorden. De
operatie zou een week later plaats vinden.
De volgende dag liep ik wederom langs de bereffende prek en trof daar een
ambtenaar van stedeli.jk Beheer aan die polshoogte kwam nemen. Ik knoopte
een gesprek met hem aan. Tommie plaste ondertussen tegen zijn auto. ',Of
het zou helpen" vroeg ik hem, "Nou reken maar", was zijn antwoord. Er
klonk iets strijdlustig in zijn stem. Men had ervaring, zo zei hii, en succes
was gegarandeerd.
Vanaf die dag bezocht ik de plek dageliiks en wie scherste mijn verbazing.
Iedere dag bleek het aantal spreeuwen te zijn afgenomen. Toen was de grote
dag daar. Ik had de avond tevoren nog vi.lf Spreeuwen geteld, toen een
wagen met een enorme geluidsinstallatie de straat binnenreed. Er was geen
vogel te bekennen. Niet geheel vrij van leedvernraak besloot ik om de
delegatie van het Stedelijk Beheer (zes man sterk), met een bezoek te
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vereren. Men was niet erg spraakzaam, maar speurde het werk af. In hun

ogen was een mengeling van hoop en teleurstelling: waar blijven ze nou!
Omdat het gesprek niet wilde vlotten keerde ik naar huis terug. Door de

Blankenstraat vloog een eenzame Spreeuw voorbij.
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Wat leert het ons over het gedrag van
de vogels? Wat zegt het over de effectiviteit van de bestrijding van spreeu-
wenoverlast in stedelijke gebieden? Helemaal niets, denk ik. Je moet er
gewoon de humor van inzien

Dik Briis - Blankenstraat 20, 1018 SG Amsterdam

. om vogels nog beter te kunnen zien;
Een groot assortiment verrekijkers en
telescopen, die u met deskundig advies in
de praktijk kunt testen in onze Vogeltuin.

. Om vogels beter te kunnen herkennen;
Coede vogelgidsen, maar ook vele boeken
over vogels, voor Nederland en de rest van
de wereld.

. om vogels te herkennen aan hun zang;
CD's en cassettes met vogelgeluiden.

. om vogels onderdak te bieden;
Nestkasten in alle soorten en maten.

. Om nog meer te genieten van vogels; Ook
voor buitenkleding en cadeau-artikelen kunt u
bii ons terecht.

Uiteraard komt de opbrengst van onze winkel ten
goede aan de bescherming van alle in het wild
levende vogels, Vogelwerkgroepen kunnen tegen
korting kopen. Een lid van Vogelbescherming koopt
tegen ledenprijzen.

GRATIS CATALOGUS
De meeste artikelen uit ons assortiment

vindt u in onze catalogus, Deze kunt u gratis
aanvragen. Bel daarvoor O34O4 37777.

BE§TELLEN PER POST
U kunt de meeste artikelen uit ons assor-

timent ook per post bestellen. Meer informatie
daarover vindt u in de catalogus-

OPENINGSTUDEN
De winkel is geopend op dinsdag t/m

vrijdag (10.00-I7.00 uur) en op zateÍdag
(10.00-16.00 uur). Ons adres is

Driebergseweg l6c, 3708 JB zeist.
Vanaf station Driebergen-Zeist

ca. 500 meter richting Zeist.

Over 15% van de omzet is Vo8€lbeschGÍning
Nederland geen belastirg Íerschuldigd
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KNIPSELKRANTKNIPSELKR ANTKNIPSEL

Jagers overtreden
eigen spelregels

Zaterdagochtend waren ze er al weer
voor dag en dauw. De vier vrienden in
het groen, de natuurbeheerders, de man-
nen die naar hun instinct luisteren, de
Jagers. Zij hebben voor veel geld van
Domeinen (ministerie van financiën) het
recht gekregen om watervogels te schie-
ten. Niet dat die watervogels iets gedaan
hebben, iemand schade berokkend heb-
ben, nee louter hun aanwezigheid is
voldoende legitimatie om ze de dood in
te jagen. Er is geen beperking wat betÍeft
het te schieten aantal. Jacht mag, alle
acties van Vogelbescherming en Kritirch
Faunabeheer ten spijt.
En alle verbale acties van plaatselijke
vogelaars ten spijt. Want die worden
vrijwel elke zaterdag geplaagd door de
aanwezigheid vall wat zij noenren 'die
nroordenaars' met 'hun zinloze gepaf' en
meer van dat soort kwalificaties. Het is
ze bovendien een doorn in het oog dat
sinds vorig jaar de jacht is verpacht in
het IJrneer langs de Diernerzeedijk bij
Anrsterdam en Dienren. Maar vooral het
toenenrende dubieuze gedrag van de
jagers die voor een deel uit ververwijder-
de plaatsen als Meerkerk en Hei- en
Boeicop blijken te komen stoorr hun
zeer. Elr inderdaad het is best wat deze
laten zien. Zaterdag was er vrij weinig
wind, de eenden - voor het grootste deel
hebben zij een lange reis vanuit hun
broedgebieden achter de rug - vlogen
nauwelijks, zij bleven rusten op het open
water, en dus buiten het bereik van de
jagers die zich achter hun rietschuttingen
hadden teruggetrokken. Ja, dat schiet niet

op natuurlijk. Daar betalen ze hun geld
niet voor. En onbespied als zij zich
wanen stapt @n van hen na een uur of
twee in zijn motorboot en vaart het
IJmeer op in de hoop dat er een aantal
zal neerstrijken bij de uitgelegde lok&ers.
Dat lukt echter niet, de vogels gaan
steeds op de verkeerde plek neer, en na
enige tijd keert hij terug naar zijn jacht-
maat. Het gedrag dat hij zojuist vertoon-
de valt niet onder de ongeschreven spor-
tieve wetten van het jagersvolkje. Onder
de term "weidelijkheid" heeft men wat
ongeschreven regeltjes bedacht. Ie schiet
bijvoorbeeld niet op een rustende eenden,
alleen vliegende eenden zijn doelwit.
Vreemd, het gaat er toch om om de
dieren te doden? En vliegende eenden
lopen toch het gevaar dat je ze alleen
maar verwondt, De Koninklijke Neder-
landse Jagersvereniging (KNJV) in
Amersfoort ziet dat anders, maar erkent
dat het opjagen en gedurig verstoren van
rustende eenden niet weidelijk is. Kunt u
daar iets tegen beginnen dan? Nou nee,
dat is wat moeilijk.

Jagers overtreden
eigen spelregels (2)

Nog bonter maken iets later twee andere
jagers het. Zij hebben ook nog niet al te
veel schoten kunnen lossen, en dus be-
sluit een van hen eveneens het water op
te gaan onr wat beesten op te pesten. En
zowaar, dat lukt: drie brilduikers vliegen
richting Diemerzeedijk en zijn maar
schiet twee maal op ze. Beide keren mist
hij de vogels. Onweidelijk, maar boven-
dien onwettig: brilduikers zrjn be-
scherrnd, de jacht op deze eendachtigen
is niet geopend.
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De nran in het bootje vindt het blijkbaar
allenraal nraar niks en plotseling pakt hij
zi.jn geweer, richt op de eerste de beste

dicht over de boot passerende kokrreeuw
err schiet die naar beneden. Een tweede
dichtbijvliegende koknreeuw mist hij. De
getrofÍèn meeuw krepeert langzaan. De
schutter vaart er een paar rondjes
onrheen, maar doet niks, geen genade-
schot geen nek onrdraaien: niets. Pas na

ruim vijf rninuten haalt hij de dan dode
rleeuw uit l)et water. Koknreeuwen zijn
weliswaar buiten de broedtijd niet
beschennd, maar er is geen echte jager
die er zijn patronen aan zal verspillen.
Misschien dat onr die reden het genade-
schot uitbleetJ

Jagers overtreden
eigen spelregels (3)

Ornstreeks twaalf uur varen de jagers
richting auto met aanlranger. Ze gaan
daarbij recht op een groep kuifeenden af,
en opnieuw staat een van hen op en
schiet op een passerende kokmeeuw:
aiweer mis. Hij richt zijn aanclacht nu op
de kuifeenden, maar als hij - dichterbij-
gekonren - de vogelaars in beeld krijgt,
laat hij zijn geweer zakken. Geen potte-
ki.jkers svp. Als ze aan land stappen wil
een van de jagers nog net kwijt, dat hij
lid is van de KNJV. En nee, ze hebben
geen schot gelost, laat staan eenden
opgejaagd of op lneeuwen geschoten. De
vogelaars mogen de inhoud van de drie
aartgevoerde juten zakken niet zien.
Daarna doen beide jagers er het zwijgen
Íoe. Ze laten uiteindelijk nog even weten
dat ze woensdagrniddag weer kornen.

63

Bewoners van de Dienrerzeedijk zijn het

, , spLlugzat".
Een van hen, Bert van Asselt:,,Aitijd in
deze tijd van het jaar is het alsof er
konrplete wild-BV's van het water ko-
nren. De hele week door. Karren, bakken
en zakken vol geschoten eenden hebben
ze. Ik heb constarrt ruzie rnet die gasten:
ze nraken herrie bij aankomst en doen
alsol de hele wereld van hun is. Alles
schieten ze. Het konrt nog eens zover dat
ik een moker door hun voorruit heenjaag
of dat hun boodes opeens weg zijn."
De KNJV nog even gebeld. Zij veroor-
deelt het schieten op de brilduikers en
het doden van de kokneeuw. Gaan ze nÍ
dan iets ondernemen. Nou nee, er is toch
eigenlijk niets onwettelijks gebeurd.
Waarnree het orrderscheid stroper-jager
weer verder verwaterd bliikt.

Guus van Duin, Trouw l9 oktober I
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ÏVATERLAND-GANZENLAND !

Frank Visbeen & Willem van der Waal

In Noord-Holland is de laatste jaren een toename vastgesteld van het aantal
overwinterende ganzen. Dit geldt met name voor de Kolgans en de Grauwe
Gans. De ganzen gebruiken de graslanden in Noord Holland om te foerage-
ren vanuit de slaapplaatsen in de Oostvaardersplassen (Cottaar et al. 1990).
Ook in Vy'aterland-Oost is deze toename vastgesteld. Vanaf de strenge
winters in het midden van de jaren tachtig hebben de ganzen het gebied defi-
nitief ontdekt (van der Waal 1989). Een nieuwe ontwikkeling is dat de
Grauwe Gans als broedvogel Waterland-Oost gekoloniseerd heeft.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de overwinterde ganzen in de jaren
1988 tot en met 1992. Per soort zal een korte beschrijving volgen over het
voorkomen gedurende de wintermaanden. Tevens zal worden aangegeven
waar de belangrijke foerageergebieden liggen voor de ganzen in Waterland-
Oost. De Grauwe Gans is een verhaal apart, omdat de soort tegenwoordig
het gehele jaar in het gebied aan te treffen is.

Methode
De gegevens zijn verzameld gedurende de (internationale) ganzentellingen in
de jaren 1989-90 tot en met l99l-92, uit de archieven van F. Visbeen en tW.

van der Waal en uit het omvangrijke overzicht 'Ganzen in Noord Holland'
(Brouwer & Wolfskeel 1990). Het accenÍ zal tiggen op de tellingen die in het
nridden van de maanden september tot en met februari gehouden worden. De
gegevens over de broedpopulatie van de Grauwe Gans zijn met name in de
maand april verzameld door het aantal broedparen met pullen te tellen.
Verder heeft Ton Pieters van Staatsbosbeheer nog aanvullende informatie
gegeven.

Weersomstandigheden
De winter van 1989-1990 was uitgesproken zacht zonder een periode van
vorst. Ook de winter van 1990-1991 was gemiddeld zacht. December en met
name de maand januari waren uitgesproken warm. In februari zorgde een
oostelijke stroming voor een vorstperiode die ongeveer twee weken aanhield
en die wat sneeuw gaf. De winter l99l-1992 begon met een lichte vorstpe-
riode in de maand december, maar aan het eind van de maand kregen de
depressies weer de overhand en zorgden zuid-westelijke winden voor zacht
weer. Januari gaf wat lichte vorst en in februari wilde de winter ook niet
doorzetten zodat tijdens de februari telling naast de vele ganzen ook de eerste
Grutto's al te zien !\,aren.
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Verspreiding
Het telgebied Vy'aterland-Oost ligt ten noorden van Amsterdam en wordt in
het westen begrenst door het Noord-Hollandskanaal en in het noorden door
de Purmer. In figuur I is de verspreiding van de ganzen gedurende de
wintermaanden aangegeven. De twee gebieden liggen ten oosten van de weg
Amsterdam-Monnickendam. Opvallend is de ligging dicht bij het IJsselmeer.
Vanuit de Oostvaardersplassen zijn het de eerste graslanden in Waterland die
de ganzen in het vizier krijgen. Bovendien wordt het lJsselmeer als uitwijk-
en drinkplaats gebruikt. Het eerste gebied ligt ten noorden van de lijn
Zuiderwoude, Rijperweg en Uitdam en omvat de gebieden Binnengouw,
Opperwoud, Peerenboom en de Nes. Het tweede gebied is de polder lJdoorn
bij Durgerdam. Tijdens de uitgevoerde tellingen foerageerden de ganzen
voornamelijk in deze gebieden. De grootste concentraties vonden we in
Opperwoud en IJdoorn. Plaatsen waar onregelmatig ganzen zijn waargeno-
men, is de omgeving van het Barnegat, de Bloemendalerweeren en Poppen-
damnrerweeren. In de broedtijd echter zijn rond het Barnegat permanent
Grauwe Ganzen aanwezig.

fl,
Figuur l. Het telgebied waterland-oost waarin de belangrijkste foerageergebieden zijn
aangegeven (f regel nratig ganzen t :lc onregelrnatig ganzen).
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Respreking per soort
Rotgans. De Rotgans wordt zelden Eezier,. In de periode 1989-1992 zijn
slechts vijf waarnemingen bekend mer respectievelijk 6, 2 bij de Rijperweg
en respectieveliik, I , 2 en 5 vogels in polder IJdoorn. Drie van de waarne-
mingen betroffen exemplaren in een grote groep ganzen (zie tabel I en 2).

Tabel l. Maximum aantal ganzen per soort weergegeven voor de jaren 198ó tot en met
1992 in de maanden november tot en met maart in Waterland-Oost.

Tabel 2. Aantal ganzen per soort tijdens de wintertelli.gen van 1989-90 tot en met
199 l -92 in Waterland-Oost

I 3 ex. tan dè ondersoort Anser thhalis tàbalis in 1986-87: 13 cx. van tlc onders(x)rt anscr tab. tab.
in 1990-91 en 3 ex. van de ondersoort anscr tàb. tàb. in l99l-92-

soort 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 9t-92

Rotgans

Brandgans

Kolgans

Crauwe Gans

Rietgansr

Kleine Rietgans

600

4

t5

l5

1

170

3800

775

I

6

40

6000

236

-5

2

40

4500

79

3

l3

1800

238

l3

229

5

177

7000

802

3

6

Jaar l 989-90 1 990-9 I l 990-9 l

soort dec Jan feb dec : jan feb decijanifeb
Rotgans

Brandgans

Kolgans

Grauwe Gans

Rietgans

Kieine Rietgans

500 ll0 I I I 0

8 30

582

83

604

80

718

238

l-1

229

2

98

545

3 I 177

6960

802

1s20

2 8 86

3

6

totaal 508 i ll0 I 140 665 684 i I 198 863 1646 7939
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Figuur 2. Het aantal Kolganzen per
maandelijkse telling voor de winters 89-
90 tot en met 9l-92.
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Figuur 4. Het voorkomen van de Grau-
we Gans in Waterland-Oost per maand in
1991.
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Figuur 3. Het aantal Grauwe Ganzen per
maandelijkse telling voor de winters 89-
90 tot en ínet 9l-92.
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Figuur 5. Het aantal broedparen van de
Grauwe Gans in dejaren 1988-1992.
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Brandgans. De eerste Brandganzen kunnen eind november aan de grond
gez,ien worden, maar de meeste waarnemingen komen uit de decembermaan-
den. De Brandgans wordt niet tijdens alle tellingen waargenomen in lilater-
land. Echter de winter l99l-92 vormt een uitzondering. In die winter werden
regelmatig Brandganzen gezien (tabel 2).
Soms worden enkele BrandEanzen gezien tussen de Kolganzen zoals op l9-2-
1989 (3 ex),23-12-1989 (3 ex) en 30-l l-91 (7 ex). Grotere groepen werden
waargenomen op januari 1988 (170 ex), december 1988 in de Nes (40 ex) en
december l99l in polder lJdoorn (98 ex) en februari 1992 in Opperwoud
(l 16 ex).

Kolgans. De eerste Kolganzen arriveren soms al in oktober in Waterland
nraar meestal in november. De aantallen zijn dan echter nog laag. In decem-

e D-
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ber, januari en februari varieert de groepsgrootte'van ongeveer 200 tot 6000.
Tabel I geeft een overzicht van de maxima per soort voor dejaren 1986 tot
en met 1992. ln het gebied kunnen zich op sornmige dagen grote aantallen
Kolganzen bevinden. De aantallen kunnen echter sterk verschillen. Op 10
februari 1989 werden bijvoorbeeld 6000 kolganzen waargenon'len, de vol-
gende dag 'slechts' 400 ex. Een verklaring kan zijn dat de Kolganzen vanuit
hun slaapplaats de Oostvaardersplassen in Flevoland kunnen kiezen uit
verschillende foerageergebieden. Onrust kan een groep Kolganzen besluiten
onl ergens anders te gaan gÍazen.
Tabel 2 en figuur 2 geven het overzicht van het aantal ganzen tijdens de
tellingen. De aantallen stijgen gedurende het winterseizoen. In de maand
februari zijn de grootste aantallen aan te treffen. Tevens lijkt het totaal aantal
overwinterde Kolganzen toe te nemen.
Begin nraart kunnen nog Kolganzen worden waargenomen, maar aan het eind
van de maand zijn de meeste vogels weer in de richting van de broedgebie-
den verdwenen.

Grauwe Ganzen .fbto: Willen vun dcr Waul
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Grauwe Gans. In een aantal decennia kan een hoop veranderen. In de .laren
zestig had de Grauwe Gans als status "schaarse doortrekker, gedurende de
winter, voornanreliik overvliegend" (Wartena 1964).
Voor de laatste jaren kan men ze1gen dat de Grauwe Gans in toenemende
aantallen overwintert in Waterland-Oost (zie tabel 2 en fïguur 3). Deze
ontwikkeling geldt ook voor andere gebieden in Noord-Holland (Cottaar et
al. 1990).
In de wintermaanden varieeren de aantallen tussen de 100-800 ex. Het laatste
aantal was een topper, waarschijnlijk was de doortrek volop aan de gang. In
het voorjaar van 1991 waren naast de broedvogels ook ongeveer 200 Grauwe
Ganzen aanwezig, waarschijnlijk nog niet gestachtrijpe vogels die zich
tegoed doen aan het malse gras. De aantallen kunnen dan in juli stijgen
doordat vogels zich gaan yeÍzamelen voor de ruitrek naar de Oostvaar-
dersplassen. Het aantal Grauwe Ganzen kan dan schomnrelen rond de 400 -
1200 (Brouwer & Wolfskeel 1990). Eind juli trekken de vogels weg om te
ruien. Alhoewel in de polder IJdoorn ook gedurende maand augustus nog
Grauwe Ganzen waren volgens de boer aldaar. In september en oktober
beginnen de aantallen weer toe te nemen.
Het uitstralingseffect van de broedpopulatie is waarschijnlijk zo groot dat het
hele jaar door Grauwe Ganzen foerageren in Waterland-Oost. In figuur 4
wordt het seizoensverloop in l99l gegeven.
vanaf 1988 broedt de Grauwe Gans in kleine aantallen in waterland-oost.
Het aantal broedpaar is toegenomen van twee in 1988, zeven in 1989, 12in
1990, 19 in 1991, tot inmiddels achtentwintig in 1992 (zie figuur 5). De
vogels nestelen in de oeverzones van de Dieën en Braken. De broedpopulatie
is waarschijnlijk ontstaan door kolonisatie vanuit de oostvaardersplassen. De
groei is opmerkelijk. Op andere broedplaatsen in Nederland is juist een
afname vastgesteld in de broedpopulatie wat mogelijk samenhangt met de
.iachtdruk in de overwinteringsgebieden in Spanje (Hakon persson, 1992).

Rietgans. De Rietgans wordt slechrs weinig en in kleine aantallen gezien in
waterland-oost. De waarnemingen vallen met name in de maand februari.
Op ll-2-89 en9-2-1990 werden respectievelijk 5 en 3 ex. gezien. Op l7-2-
9l tijdens de vorstperiode waren l3 ex. Taigairietganzen (Anser fauàlis
fabalis) aanwezig in de Binnengouw. In 1992 werden 3 ex. van de onder-
soort Anser fab. fab. in de polder IJdoorn waargenomen (tabel I en 2).

Kteine Rietgans. De Kleine Rietgans is een onregelmatige gast in Water-
land-Oost. Op 3-10 en23-12-90 werden respecrievelijk l3 en l0 ex. in de
Peerenboom gezien. Op 9-2-90 werden 2 ex. gezien aan de Rijperweg. Op
l8-l-91 werden 6 ex. gezien in de polder lJdoorn.
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Grotere aantallen werden tijdens de vorstperiode in februari 1992 waargeno-
men. Op 17 februari werden op twee plaatsen Kleine Rietganzen gezien, 138
ex. bij Riiperdwarsweg en 91 ex. in de Poppendammerweeren. Op 25
februari waren nog 92 ex. aanwezig in de omgeving van de Rijperdwarsweg
(zie tabel I en 2). Tijdens een vorstperiode beginnen groepen te zwerven en
wordt de trefkans mogelijk groter.

Ganzen en boerenland
AIs de eerste overwinterende ganzen weer in Nederland verschijnen krijgen
veel mensen weer de kriebel. Telescopen worden weer uitgepakt en telfor-
mulieren rondgestuurd of ... het geweer wordt uit de kast gepakt. De boeren
staan vaak met gemengde gevoelens ten op zichte van de ganzen. Ganzen
foerageren op hun land en de boeren ondervinden soms schade op de
percelen door ganzenvraat. In Waterland betekent het schade op grasland. In
de wintermaanden op percelen die voor schapen bestemd zijn en in het
voorjaar doordat de maaisnede later kan vallen en na de maaisnede op het
vrijgekomen etgroen (het .ionge voedselrijke gras na het maaien). Schade
wordt uitgekeerd als de boeren alles in het werk stellen om de ganzen te
verjagen van hun land. De wildschadecornmissie bepaalt de hoogte van de
schade. Juist de taxatie en de uitbetaling wekt onvrede op.
Vanaf I september tot I februari mogen de Kolgans en Grauwe Gans
seschoten worden. Op een aantal plaatsen met name tussen de Rijperweg en
de Oosterpoel wordt er gejaagd. Er worden tevens 'gansvriendelijkere'
ver.laagmethodes toegepast. Tussen Uitdanr en de Oosterpoel zijn op een
aantal percelen palen met plasticzakken geplaatst. Verder wordt op zeer
bescheiden schaal gebruik gemaakt van 'knalapparaten' om de ganzen te
verjagen. Dit laatste werd ook toegepast in .yuli I 992 toen Grauwe Ganzen
met name in de Binnengouw op het etgroen foerageerden. Door het gejaag
en verjaag heerst er sonrs in \ilaterland grote onrust onder de ganzen.
Het is de vraag of het gevoerde beleid wel het juiste beleid is. Voor de
vogels betekent de onrust energieverlies waardoor verspreid over een groter
gebied gefoerageerd wordt en schade na verhouding waarschijnliik groter is.
Waterland-Oost neemt als ganzengebied nog steeds in betekenis toe voor met
name Kolgans en de Grauwe Gans. Hoewel het in verhouding om een fractie
gaat van de in Nederland overwinterende ganzen.
De Overheid geeft aan deze soorten geen prioriteit en is er vanuit die hoek
vooralsnog weinig wat betreft bescherming te verwachten. Experimenten met
resultaatbeloning zouden misschien de nrogelijkheden kunnen aangeven om
op grotere schaal in de bedriifsvoering rekening te houden met ganzenbegra-
zing (A. van Paassen 1992). ln Waterland-Oosr kan dit n.risschien navolging
vinden en geeft men in dlt gebied ook ruimte voor ganzen.
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VOORSTEL VOOR HET WERKGEBIED VAN DE VOGELWERKGROEP

Annelies Römer

Hier is dan het door velen gewenste kaarde van ons werkgebied. Enige jaren
heeft de veldwerkcommissie overleg gehad met "buur"vogelwerkgroepen om
de gemeenschappeliike grenzen vast te stellen. Dat is niet gemakkelijk, want
iedere vogelaar beschouwt het gebied waar zij of hij vaak komt als "eigen".

Voorlopig ziin de grenzen als volgt vastgelegd, hetgeen niet wil zeggen dat
dat voor eeuwig is. Een en ander hangt af van het feit of een bepaald gebied
door andere vogelwerkgroepen wordt onderzocht en of er zich in de toe-
komst ontwikkelingen zich voordoen, waardoor een terrein voor ons nreer of
.luist minder interessant wordt. En of jullie nog argumenten aanvoeren op
grond waarvan stukken wel of niet tot ons werkgebied zouden moeten
behoren.

De noordgrens
Het Noordzeekanaal, vanaf de Machineweg tot aan de Coentunnel. Dan de
Al0 die om Amsterdam-Noord loopt, tot aan de T60, langs Landsmeer. De
grens loopt dan via Ilpendam langs de Purmerringvaart richting Monnicken-
dam. Ilperveld, Waterland en Marken behoren tot onze regio.

De oostgrens
Vanaf Marken een denkbeeldige lijn door het IJsselmeer richting Muiden
Wij houden het Amsterdams-Rijnkanaal ten zuiden van de Al aan als
westgrens (soms wordt ook de Vecht als grens genomen).

De zuidgrens
De provinciegÍenS *-*-x-x-*-)k-*-r(-rr-à!-:1.-r,.-x vanaf het Amsterdams-Rijn-
kanaal tot aan de 52l tot aan Hoofddorp. Onduidelijk is hier of het punde
Noord-Holand ten zuiden van Uithoorn nog ons gebied is. Enige ti-ld terug
was er een vogelwerkgroep uit Ouderkerk actief, maar ik weet niet of dat
nog zo is.

De westgrens
De hoofdvaart in de Haarlemnrermeer van Hoofddorp naar Lijnden, dan de
Ringvaart tot Zwanenburg-Halfweg. Dan via het stukje "parkachtig" aange-
legd recreatiegebied Spaarnwoude met Crayenstein en de Machineweg tot
aan het Noordzeekanaal. De Houtrakkerhoek en alles ten westen van de
Machineweg is werkgebied van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.
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Alle waarnemingen uit dit gebied zijn welkom bij de waarnemingensecreta-
ris. Vragen en reacties over deze gÍenzen kunnen naar het bestuur gezonden
worden, het gaat er tenslotte om dat we gezamenlijk onze grenzen bepalen.
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Het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM OVER DE PERIODE
JUNI T/M AUGUSTUS 1992

Peter Scholten

Waarnemingen over de periode september t/m novembeÍ 1992 uiterlijk 15
december 1992 zenden aan Peter Scholten, Millingenhof 304, 1106 KV
A'dam

Indien U uw ingezonden waarneming niet terug vindt, wees dan niet onge-
rust! Alle ontvangen waarnemingen worden gearchiveerd en in een compu-
terbestand opgeslagen. Door opname in een computerbestand is het mogelijk
orn iaaroverzichten te maken waarin ALLE ontvangen waarnemingen
worden vermeld. In deze rubriek verschijnt slechts een selectie van de meest
interessante waarnentingen over een periode en wordt dus kleiner dan tot nu
gebruikelilk was.

Gebruikte aÍkortingen: Lril laatste waarneming, MAX periodemaximum

Roerdomp

KIeine Zilverreiger
Purperreiger

Crauwe Gans
Smient
Pijlstaart
Zonrertaling

Krooneend

Brilduiker
Wespendief

Zwarte Wouw
Blauwe Kiekendief

24-06-92
t4-08-92
28-06-92
03-05-92
28-07-92
02-08-92
26-06-92
26-06-92
06-06-92
06-06-92
tt-06-92
28-06-92
29-06-92
26-08-92
26-08-92
r8-06-92
20-06-92
24-06-92
2t-08-92
23-08-92
25-07-92
02-06-92
29-08-92
20-07-92
28-05-92

FCR
JBL

AST
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wwA
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JBL
FGR
PDR
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JBL
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PTA
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voD
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VOD
PDR
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Botshol
Boezemgebied Halfweg
Muiderberg
Golfterrein t/o AMC
Vijlloek
Binnenkadijk
Binnengouw; maxirnurn
Osdorper Binnenpolder
Haltweg
Uiterdijken
Uiterdijken
Uiterdijken
Haven Ballast
Tussen Spaarnwoude en Batterij
Houtrakkerhoek
Slotermeer/Geuzenveld
Barnegat
Botshol
Binnenbraak
Gouwzee
Vijfioek
Noordzeeweg thv Herwijk
Gein III
MCA en Brettenpad
Gein III
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Havik

Sperwer
Roodpootvalk
Kwartel

Porseleinhoen
Goudplevier

Zilverplevier

Bonte Strandloper
Rosse Grutto

Regenwulp
Zwarte Ruiter

Groenpootruiter

Zwarte Stern

Halsbandparkiet

Gierzwaluw
IJsvogel

Groene Specht
Grote Bonte Specht

15

05-06-92
t6-07-92
l5-08-92
l5-08-92
zomer 92
17-06-92
04-06-92
03-07-92
2t-06-92
02-08-92
l4-08-92
26-08-92
l5-08-92
r5-08-92
07-08-92
09-07-92
23-0"7-92
25-07-92
l5-08-92
15-08-92
28-06-92
@-07-92
t0-07-92
t5-07-92
15-07-92
I4-08-92
26-08-92
3t-08-92
23-04-92
08-07-92
t5-07-92
t7-07-92
3l-08-92
24-06-92
23-08-92
07-06-92
07-06-92
09-0ó-92
3 1 -08-92
23-07-92
28-07-92
0l-08-92
07-08-92
08-08-92
29-08-92
t4-07-92
04-07-92

FGR
FGR
FGR
FCR
RVL
ROU
JFR
VOD
FGR
LST
JBL
PMA
VOD
VOD
VOD
VOD
VOD
VOD
VOD
VOD
JBL
PDR
FVI
PTA
JBL
JBL
PMA
JBL
AST
JBL
JBL
FVI
JBL
FGR
FGR
RHO
RVL
VOD
JBL
VOD
VOD
VOD
VOD
VOD
VOD
PMA
PTA

Diernerzeedijk
Vijfhoek
Diernerzeedijk
VijÍÏoek
Broedgeval Slotenneer
Vondelpark
Bli jkmeerpolder, Waterland
Gein III
Haltweg
Rijperdwarsweg, Waterland
Orngeving Groote Braak
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2

I
2
2
I

I
IJ

7

1

I

22
8

I
I
2

4
3

2
3-4

I
I

I
I
4
2
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z
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zw
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Uiterdijken
Vijfhoek
Vijfhoek
Vijfhoek
Vijftoek
Vijftoek
Vijfhoek
Vijfhoek
Vijfhoek
Uiterdijken
Uiterdijken
Varkensland
Uirerdijken
Uiterdijken
Uiterdijken

2

t
I

I
I
I
I

>2
I
I

Orng. Spaarnwouderveen
Lutkemeerpolder
Recr.park De Hoge Dijk
Uiterdijken
Uiterdijken
Rijperweg
Lutkemeerpolder
Botshol
Waterland
Anrstelpark
Brederodestraat
Amstelpark/Zorgvlied
Osdorper Binnenpolder (LW)
Vijfhoek
Vijfhoek
Vijfhoek
VijÍhoek
Vijfhoek
Vijftoek
Orngeving Radar A'damse Bos
West Havengebied
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Kuifleeuwerik 12-06-92 2
Oeverzwaluw 0t-06-92 2
Taprrit 14-08-92 I

23-08-92 2

3l-08-92 l
Kramsvogel 25-08-92 I

Sprinkhaanzanger 07-08-92
Snor 29-07-92
Grote Karekiet juni 92 I
Spotvogel 05-06-92 I
Grarrwe Vliegenvanger 24-06-92 2

26-06-92 r

25-07-92 I
Bonte Vliegenvanger 29-08-92 2xl
Buidehnees 15-08-92 8

Wielewaal I l-06-92 3
Notekraker 06-06-92 I
Roek L9-07-92 2

u
g.r

waarnemers: n"
ASTA Streefland g
DBA Dutch Birding
FGR Frank van Groen
FVI Frank Visbeen
JBL Jan van Blanken
JFR Joh. J. Frieswijk
LST Ludger Stuijt
PDR Piet de Droog
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WSC Scholencomplex Reigersbos
AST Gein III
JBL Uiterdijken
FCR Waterland
JBL Lutkemeerpolder
VOD Gein III
VOD Vijfltoek (Lw)
VoD Vijftoek (Lw)
PTA/JFR Zingend ex Kinselmeer
FCR Dienrerzeedijk
FGR Botshol
FVI Ransdorp
FVI Ransdorp
VOD Vijfhoek
vOD Vijftoek (MAx)
JFR Balkan; A'darnseBos
DBA Gaasperplaspark
RVL Muiderpoortstation

6
n3

Paul Marcus
Paul Tak
Ronald Hofmeester
P. Rousset
Ruud Vlek
Vogeloverleg Diernen
Will Schep
Willem van der Waal

P

NNW
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voD
wsc
wwA

u
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ONTVANGEN LITERATUUR AUGUSTUS-OKTOBER 1992

1. Natuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t. de avifauna van Amster-
dam en omstreken

J.J.M. Andriese en J.W. van Waveren Hogervorst, Inventarisatierapporten Golfterrern
Duivendrecht over 1969- 1974.
Anon. (w.s. J.J.M. Andriese), Ringresultaten Torenvalken Duivendrecht * terugmeldin-
gen van 1964 af (tot 1970).

J.J.M. Andriese, E. van Huijssteeden, M. de Jonge, J. Kips, P. Scholten en P. Tak,
waarnemingen in het kader van de Huiszwaluwen-inventarisatie rond Amsterdam 1992.
> 42O p., lichte toenàme.

R.M. Bekker (Stedelijk Beheer, Gemeente Amsterdam), Lijst van Amsterdams aandachts
soorten. Eerste concept, sept. 1992.

R.J. Benthem, Ten geleide br1 J.P. Thrjsse, Langs deZuiderzee (heruitgave 1984, Ede).

Bureau Nieuwland, Stadsnatuur tussen Waterland en 't IJ. Natuurontwikkelingsplan voor
Stadsdeel Amsterdam-Noord (pre-concept). Wageningen, aug. 1992.

E. Buijs, R. Roos & P. Kollee (Stedelijk Beheer, Gemeente Amsterdam), Ecologisch
advies Brettenzone. Amsterdam, febr. 1992.

J.H.U. van Drooge (secretaresse KNNV-VWG A'dam 1959-1977), Ornithotogisch advies
(4e zending).

H.W. Fischer en J.C. l-adiges, 6 bezoeken aan Dr. Jac. P. Thijsse op 'Binnenduin' te
Bloemendaal 1942-1944. (Uit collectie mevr. A.M. t:dig*-v.d. Linde te Holten). I.h.b. over hun
Naardemeer-inventarisatie.

C.J. Hazevoet en R.J.J. Vlek, De woningwet van 1901 en de Kuifleeuwerik Galerida
cristata als broedvogel in Amsterdam. (manuscript; met bijlage: lijst van gepubliceerde en

ongepubliceerde wmmemingen van de Kuifleeuwerik in Amsterdam).

E. Kaiser (Kronberg, BRD), Populationsdynamik einer Mauersegler Apus apus Kolonie
unter besonderer Beriicksichtigung der nichtbriiter. Die Vogelwelt jrg. ll3, Heft 2, 1992.

L.A. Kreffer et al., Ecologische aspecten van het project "Amsterdam Nieuw-Oost".
Instituut voor Milieuvraagstukken Vrije Universiteit van Amsterdam, 1991. Met inventaÍisa-
tie van de broedvogels vu de Diererzredijk in 1989.

J.H. Huizinga, Frankendael als natuurgebied. Uit: J.H. Kruizinga, Frankendael, een
hofstede in de hoofdstad. Zaltbommel, 1992.

D. Piet (geb. 1898), Omithologisch archief 1918-1990. vmral over her vogelteven van de
Nieuwe OosteÍbegrofolats, Watergraafsmeer, Amterdam-Oost.

P. Scholten (waarnemingensecretariÍurt VWG Amsterdam), Amsterdam Bird Report 1991.
Juroverzieht van alle ingestuurde vogelwmmemingen in de rcgio Amsterdam in 1991.

A.N. Zwart (1913-1990), Ornithologisch archief 1946-1989. Soortenlijstjesvan >270excumies
in zuidehjk N. Holland, m.n. rond Amsterdam, en correspondentie met J.H.U. van Drooge over vogelin-
ventaristie in het Amsterdamse Bos 1959-1963. Ontvangen via P.C. Meijer, Wcrden.
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Prof. Dr. K. H. Voous, 4 brieven nl.b.t. de geschiedenis van de Anrsterdarnse veld-
OrnothOlOgie. (nrÈt lcvcnsbcschrijvingen van H.F. Arentsen, A.A. Hinloopen en J.P. Thijsse.

J. Walters, Broedvogels van het Westelijk Havengebied. Deel 18. Zangvogels in 1990 en
1991. Arnsterdarn, april 1992.

J.W. van Waveren Hogervorst, Inventarisatierapporten Noorderbegraafplaats, Amster-
danr-Noord 1971-1974.

B. de Winter, Beschouwing over de mogelijkheid van het scheppen van pennanente
broedterreinen voor Kluten, i.h.b. bU Amsterdam. Rapport Wetenschapswinkel Amster-
danr/Vakgroep Algemene Dierkunde Universiteit van Amsterdam, juli 1979.

I I rapporten m.b.t. het vogelleven van de Botshol 1963-1976 (schenking Hans van
Brandwijk).N.f .N. atï, AmsteÍdarn- 9/ W.v.r.l. Vegt, Broedvogelrapport Botshol 1963-1964; K. OttJes &
J.v.d. Wiel, Botshol Vogelverslag 1965-1966; K. Otties, J. v.d. Wiel en H. Brandwiik, Botsholverslagen
1967 en 1968; J. v.d. Wiel, A. Hartog en A. Tirnnernun jr., Botsholverslagen 1969,1970; A. Hartog, J.
v.d. Wiel en D. Jonkers, Botsholverslagen 1971,1972,1973, 1075, en t976.

Notulen van de eerste vergaderingen van een hoofdstedelijke Werkgroep tot behoud van
Gierzwaluwen in Anrsterdam (1992).

II Ontvangen regionale tijdschriften

Anrsterdams Milieu (Milieucentrum Amsterdarn), juni 1992

Milieucentnrrn Amsterdanr, Jaarverslag 199 1

Noord Hollands Milieu'92 (Milieufederatie Noord-Holland)
- Verslag Amstcrdams Groentribunaal. Met een aanklacht tegel de bouw van Amsterdanr Nieuw-Oost.
- Natuurliethehhers moeten wijken voor temispark in ArnstÈrdamse bos. Wethouder Saris (Groen Links)
verplaatst tennispark t.h.v. nieuwbourv ABN/AMRO in Buitenveldert. In strijd met beleidsplan A'damse
Bos.

Boonrblad (lnst. voor Bos en Natuuronderzoek) jrg.4, nr.5
- Grotc Stem indicator voor Noordzecrnilicn.

De Duinsrol4 (VWG Katwijk) 7e jrg. nr. 2,sept. 1992.
- De opkomst van de Blauwborst in de Hollandse drrinen. 5-6 p. in Berkheide.
- Naheschouwing Zwarte Mezen invasie 1989. Sanrenvatting van Linros-aÍikel.

Ficedulo (Twentse Vogelwerkgroep) jrg. 21 nr. 2, juli 1992.
- De Middelste Bonte Specht op Twickcl. t955-t964. Broedde darr van 1958 tot 1960.

Ficadula (Twentse Vogelwerkgroep)jrg. 2l nr. 3, sept. 1992.
- ln memoriam Jowi de Roevert. Was Waamemingenswretaris van dc KNNV-VWC AmstèÍdam in de jaren
r 963- r 969.
- Dc Middelste Bonte Spccht in Oost-Nederland t967-1981. Nabij Winterswiik, Twickcl, Oldenal.
- Big Day In Twente. nieuw record: I 18,5 soorten waargcnomen (w.o. I hybride Zwartkopmeeuw).

Fitl.r (VWG Zuid-Kennenrerland) jrg.28 nr. 2, juli 1992.
- Big Day in Zuid-Kennemerland 1992. Per fiets t28 soortcn, Èn nieuw regional record.
- De Kruisbekkeninvasie in Zuid-Kennernerland in 1990. Begin nraart l99l > 120 Grote Kruisbekken, ceen

zeker hroedgeval g4()nstatcerd.
- Broedende Visdieven op sluizencomplex in IJrnuiden. Kolonic vart +30 p. wcinig succesvol.
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De Giereling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 7 nr. 3, sept. 1992.
- Samenvatting Nieuwsbrief Sovon-District Veluwe. 20 p. Draaihals op Z.West-Veluwe.

De Graspí.eper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) l2e jrg. nr. 3

- Voorkomen van de Slechtvalk in N-Holland 1988-1990. Rond Amstcrdam m.n. 't Gooi en westelijke
tuinstèden en havengebied-
- Wmmemingen vm de Morinelplevier in N.Holland t988-1990. I waameming op I mei 1990 Oude

Meer/Schiphol.
- Weidevogels in de Schaalsmeerpolder, Wormerland.

De Gruuwe Gans (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 8 nr. I
- Ringvemlag Krornslootpark 1991.

De. Grauwe Gors (Avifauna Groningen), jrg. 20 nr. 2, j'tli 1992.
- Vogelvangst in vroegerjaren. Uit en dagboek van een Groningse wilsterflapper 190ó-1920.
- Oeverzwaluwen 1991. lntègrale provinciale telling: 1750 p. in 1989, 1000 p. in 199I, m.n. Lauwersmmr.
15% van de landelijke populatie: in 1970 nog 16.500 p., in t99l 6500 p.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l6e jrg. nr.4.
- Jonge Bosuilen in Spmmwoude. I p. met 2jongen in neslkast.
- Verslag winteruogeltellingen in de Zmnstreek seircen 1990-1991. rond 70.000 Smienten in februari.

De Grutter, l6e jrg. nr. 5.
- Stichting Duinbehoud bepleit het mleggen vm en Slufter in de Kennemerduinen.
- Gen Kanoeten mer op Griend. Wegens overbevissing door Kokkelvisseru.

De Kleine,4/k.(VWG Alkmaar en omstreken) jrg. l0 nr. 2.
- Lepelmre in de poldem rond Bergen. lederjar iot max. 30 ex.
- Zeelrck murt tot mei 1992. VÈl Rotganren in muí, Èmt meiwameming van Grauwe Pijl.
- Aanval op landelijke big day rrcord. Helrc 'slrchts' 145 soorten

De Korhaan (VwG het Gooi en omstreken) jrg.26 nr. 3, juli 1992.
- 'Rode Reiges' en 'Kluiten'. Over de telooÍgang vm froie oud-nederlandse vogelnamen (o.a.'Rietwouw').

De Korhaan jrg.26 m. 4, okt. 1992.
- Ransuilen nemen zandbad. Tídenshittsgolf eindjuli 92 namen 6-7 Ransuilen collectief en mdbad tegen
parasieten.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 36e jrg. nr. 4, aug. 1992.
Een sp*iml numer over Uilen.
- Uilen in IJsselstijn l9llll92. Vergetijking vm vroèger gegevens van C. Eykman met nu. Kerkuil exit, in
plaats deruan nu Bosuilen.
- Voedselkeuze Ransuil op Leusderheide.
- De Kerkuil in de provincie Utrtrht. 3 zekere en 4 mogelijke broedgevallen. Moeilijk te inventariseren.

Meerkoet (Natuur- en Milieufederatie Wierhaven) nÍ. 3 1992.
- De Roek, een blijvertje. In 1992 alwer 3 paar in Medemblik (enige kolonie boven N.Zeekanaal).

De Skor (VWG Texel), jrg. l1 nr. 4, okt. 1992.
- Vededen en toekomst van wad- en wateryogeltellingen in Nederland.
- Bonte krsien op texel in de winter l99lll99?. total slecht 8-12 ex. overuintorden er.
- Waamemingenrubriek. Div. zingende Roodmussen, 2 p. Rouwkwikstaart, 5 p. Dwcrgstems in dÈ

Otterwt. Max. 250 Dwergstems bij de Cocksdorp eind juli.

SOVON-Nieuws (Samenwerkende Organixties Vogelou<lerzek Nederland) 5e jrg. nr. 3, sept 1992.
- Vogeltrek voorjaar 1992. Impressies van Bmkens en de Eemshaven.
- Rèsultaten van het Broedvogel Monitoring Prcjekt 1991. Verband met drmgte in Sahel voor enkele
Atïika-Gangers.
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De Tringiaon (Tringa, VWG Schagen) jrg. 15 nr. 4, augustus 1992.
- BroedvogelinventarisaticZwanewatèr 1991. l6 p. Lepelar, ll p. Brandganzen,2T p. Blauwborst.

De Tringi.lan Jrg. 15 nr 5., oktober 1992.
- Waarnemingen van de lberische'ljitilaf 1992. O.rn. een dit voorjaar in het Beatrixpark, Amterdam.
- Het Zwanewater in t992. 30 p. Lepelmrs en 50 p. Aalscholvers. Roodkop- en Grauwe Klauwier
wffiÍqÈnomen.

De Winrerkoning (VWG CastricuÍt) zlejrg. nr 3, sept. 1992.
- De Bosuil in de N-Hol. duinstrÉk boven het N.Zeekanaal. Stand is verdubbeld sinds 1985: nu I 13 p.

- Grootpoothoenders in Indonesië. OveÍ het onderzoek aan het Hamgrhoen van Celebes.

Bovenstaande tijdschrifien circuleren in een leesmap onder de leden van de

WVGA. Voor deelname aqn deze leeskring kan men zich opgeven bij Henk de
Groot, tel. 6414014.
Oude jaargangen van deze tijdschrifien zijn te raadplegen in de Plantagebi-
bliotheek, Plantage Middenlaan 45a en in de Heimans en Thijsse Bibliotheek
& Archief, Plantage Middenlaan 2c.

SOVON LANDELIJKE DAG 1992

Op zaterdag l2 december a.s. houdt de SOVON in samenwerking met
Vogelbescherming en de Nederlandse ornithologische Unie weer haar
landselijke dag. Dit jaar voor het het eerst niet in Ede maar in de stad

Nijmegen vlakbij het NS-station in de Stadsschouwburg.

Voorlopig programma

B. Svenning Petersen (Denemarken): Vogels en Landbouw in Denemarken

R. Reijnen/R. Foppen (IB/DLO): Onderzoek aan Fitis

M. van Roomen (SOVON): Watervogelmonitoring in de toekomst

R. Drent: Een visie op het tellen van vogels

SOVON: Huidige toestand en toekomst van broedvogels in agrarische
gebieden.

SOVON/Vogelbescherming: Nieuwe Rode Lijst en toepassing ervan in de

Nederlandse Wetlands


