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OPROEP

Contactavonden
Als zich niemand meldt voor hulp bij de organisatie van de contactavonden,
dan zullen ze volgend jaar niet plaatsvinden. Dat is dan meteen een mooie
geldbesparing. Het kost niet erg veel tijd, maar Dana Constandse, die het de
laatste twee jaar deed, heeft genoeg aan het secretariaat. Met een paar
mensen samen is het een kleine klus.

Standwerk
Zijn er geen mensen die het leuk vinden om twee of drie keer per jaar
standwerk te doen? Zo nee, dan zullen we ook volgend jaar niet op
uitnodigingen daarvoor ingaan.

h*omsten
Zijn er mensen die willen zor3eln voor werving van sponsors, donateurs en/of
adverteerders? Ook goede ideeen zijn daarover ziin welkom.

Bel eens naar de secretaris voor vrijblijvende inlichtingen:
020- 676 t9 67

EXCI]RSIES

Zondag 12juni: Auto-excursie naar de Flevopolder.
Dat we daar niet eerder op zijn gekomen: 's Neerlands bekendste
vogelgebied en nog wel vlak bij Amsterdam!!
Let op: dit wordt een mooie dag met een grote kans op zeldzame vogelsoor-
ten.
Vertrek: 8.00 u. Amstelstation.

Zatetdag 6 augustus: Balgzand.
Dhr. Otter van Natuurmonumenten leidt ons gedurende zo'n2 uur rond in
het gebied, waar je normaal niet in mag. Tijdens het bezichtigen van de trek
d,er Zwarte Sterns vertelt hij iets over het Balgzand. Deze kustrand vormt
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ook een slaapplaats van de Lachstern, die daar het beste 's avonds kan
worden gesignaleerd. Daarom begint de excursie ook om 18.00 uur, wanneer
het tevens laag water is. Vertrek: 16.00 uur Stadionplein.
We willen graag van te voren weten hoeveel mensen er mee gaan: geef je
uiterl[jk 1 augustus op bij Ellen.

7fildrag 11 september: Camperduin.
rile trekken naar de kust voor tnetrek. rile trekken ook warme kleding en
regenpakken aan. Deze alleen tegen de wind u/ant dit jaar trekt het slechte
woer weg.
Vertrek: 7.00 u. Stadionplein. Opgeven bij Ellen.

Vrijdag 7 oliitober tlÍn T,ondag 9 oktober: Ïexel.
Eindelijk, op veler verzoek een weekend in een kampeerboerderij!. ItIe
verblijven in "De Stolp", Stolpweg 35 in Den Hoorn. Dit ligt zo'n 2,5 km.
van de aankomstplaats van de boot, waar direct een Íiets gehuurd kan
worden. Vrlidag na 14.00 uur kunnen we er terecht. Slaapzak en kussensloop
dienen meiegenomen te worden.
De kosten bedragen 35 gulden p.p. voor de overnachting(en). De deelname is
beperkt, dus wees er snel bii.
Opgeven uiterliik 23 september bij Ellen. Het bedrag dient vooraf te worden
betaald door overmaking van het bedrag op girorekening 5395861 t.n.v.
Ellen de Bruin. Ook willen we weten wie wanneer komt, dus geef dit even
door. Er valt dan misschien ook iets te regelen qua vervoeÍ.

Ellen de Blrun02;G.6241l23
Dik Briis U2O-62O1L34

LEDENVERGADERING EN VOGELFOIrO'S ZONDER TELELENS

Een kort verslag

Nee, de contributie wordt niet alweer verhoogd, maar wel moet er gepoogd
worden op andere manieren aan geld te komen. Subsidie, sponsors,
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donateurs! En voorlopig ook maar wat zuiniger zijn. Niet bezuinigen op de
Gierzwaluw maar wel op contaciavonden.
Minder contactavonden of minder dure sprekers; misschien eens keer op een
keer op een goedkopere plek, bijvoorbeeld een buurtcentrum. En ook kunnen
we de kosten delen door samen te werken met bijvoorbeeld de KNNV. Van
hun kant is al toenadering gezocht en het bestuur zal daarop nu ingaan.
Verder zal het komend jaar de opvang van nieuwe vogelaars hoge priorircit
hebben. Het bestuur zalzorgen dat er een cursus van de grond komt en ook
zullen daartoe een aantal excursies een expliciet educatief karakter krijgen (ik
bedoel dat ze bedoeld zijn voor beginners). lVe rekenen erop dat een aantal
Ieden zich hiervoor willen inzetten.
Dan is er door de aanwezige leden een voorstel van Martin Melchers
aangenomen om in het vervolg bij het melden van alle waarnemingen gebruik
te maken van het kilometerblokkensysteem. Binnenkort zal hierover in de
Gierzwaluw nader uitleg worden gegeven.
Van het zittende bestuur is niemand opgestapt, maar wel is het uitgebreid met
Paul Marcus als vertegenwoordiger van Vogelbescherming Nededand en met
Jan-Hendrik van Oers, die onze nieuwe voorzitter is geworden.
Bij de kascommissie is Hessel Boerboom afgetreden. De nieuwe commissie
bestaat nu uit fan van Blanken en Paul Kuiper, met Menno 1{uizinga als
reserve.
Na afloop van de vergadering zagen we vier sloffen dia's van de reis die
Frans van Zutphen in L992 maakte naar Ecuador en de Galapagos eilanden.
Bij gebrek aan telelens bracht hij van het vasteland alleen erg mooie dia's
van landschappen en verhalen hoe prachtig die vogels waren. Op de eilanden
konden alle vogels natuurlijk zeer goed benaderd worden. Ze vlogen zelfs
niet op als er tien mensen omheen stonden op een meter afstand. Dat leverde
unieke plaades op van ontspannen in de lens kijkende fregatvogels,
blauwvoet-jan-van-genten, albatrossen, een van de beroemde darwinvinken,
een onbekende uil, lavaduiven en veel meer moois. We bleven geboeid
ondanks het late uur.
Overigens: toen onze nieuwe voorzitter om kwart voor elf de kopjes en
glaz*n stond af te wassen, hoorde ik hem ze1gen dat het bestuur juist moest
leren delegeren. En dat gaan we dan ook doen. Zie de oproep oo pagina één
van dit nummer.

3
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JONGE FUTEN ONDANKS PLEZIERBOOTJES

rilillem van der Waal

In het voorjaar van 1993 had een Meerkoetenpaar weer eens een nest
gebouwd op het schroefgat van een voor mijn huis liggende woonboot in het
Entrepotdok. Het blijft een verrassende gracht. Het afgebouwde nest bevatte
vier eieren. Maar door de prachtige voorzomer kozen veel bootjes het
grachtensop. Behalve veel herrie (mijzelf hoor je niet klagen over
vliegtuiglawaai) veroorzaakte dat heen en weer varen ook veel golfslag. Het
nest sloeg kapot en de vier eieren vielen in het water. De Meerkoeten
begonnen opnieuw, maar nu op een door iemand tussen de palen van een
duckdalf vastgebonden stuk piepplastic. Het was voor deze Meerkoeten de
tweede poging op dit piepplastic; de eerste keer kantelde het na het een week
door het gewicht van de broedende vogel en de vier eieren, en het hele
zaakje verdweeu in de gracht. Begin juli was het gedaan met het mooie weer:
regen, regen en nog eens regen.

Op ll-7-93 zwom een Futenpaar door de gracht et ze zagen het fundament
van het Meerkoetennest. BU met deze vondst gingen ze direct baltsen. Op
14-7 begonnen z.e met de nestbouw en ook op de l5e werd er driftig
gebouwd. Het nest werd opgebouwd met behulp van allerlei opgedoken
glibberige stukken blad en zo, die op het eerder door de Meerkoeten gelegde
fundament werden gedeponeerd. Een paar in het water drijvende takken
werden voor de eerste etage gebruikt. Ondanks het slechte weer was er toch
iemand die zijn tuin ging doen. Enkele in het water drijvende dotten gemaaid
gras werden als vloerbedekking gebruikt.
Op lGl lag het eerste ei in het nest en op de 17e werd er met het broeden
begonnen. Tijdens de gehele broedperiode werd er aan het nest
doorgebouwd. Hierbij werden onder andere gebruikt: een plastic zak van V
& D, een leeg pakje shag (merk Brandaris), en een waarschijnlijk door een
scheepsschroef kapotgeslagen pak (halfuolle!) melk werd als golfbreker
gebruikt. Een ruziend verloofd mensenpaar -ook op mensen heeft slecht weer
invloed - gooide in woede een bos rozen in de gracht. Hiervan werden er
drie als nestmateriaal gebruikt. Ook een stuk touw en een rood-wit gekleurd
plastic afzettingslint werden in gebruik genomen. Kortom, een in Ajax-
kleuren gestoken nest zoals dat Amsterdamse Futen betaamt. Als Ajax dan
nog geen kampioen wordt ...
De 2le lag het derde ei in het nest (het tweede had ik gemist), op 24-7 het
vierde, terwijl de bouw maar doorging. Het langdurige broeden was nu echt
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begonnen.

Het Futenpaar hield zich keurig aan het gemiddelde van elke 48 uur een ei
(Cramp 1977). Eenmaal heb ik het aflossen van het broeden kunnen timen.
Dat was op 30-7 en wel om 06.00 uur, en de nu frisse broeder werd die dag
om 17.20 uur afgelost. Gezien de lange broedduur zal ik wel een aflossing
hebben gemist, maar ja, ook ik moet wel eens naar de w.c. Het nest lag voor
de overvloedige juli-regens beschut door de over het nest welvende
scheepsromp. Alleen als er een boot door de gracht voer klotste het water
tegen en vaak ook over het nest heen. De broedende Fuut hield de eieren
droog en de zwemmende Fuut begon na zo'n onvrijwillig golfslagbad het nest
te verstevigen met allerlei rommel, waaronder zelfs een leeg plastic
boterkuipje (merk Latta). Maar na een hevige golf spoelde het kuipje - slank
en wel - weg. Slechts eenmaal raakte de broedende Fuut in paniek door een
visser die met een totebel (dat is een speciaal soort schepnet) snoekvisjes aan
het vangen was bij het nest. Bij het veilaten van het nest dekte de Fuut de
eieren af met een stuk plastic.

5

Fuut op nest (Manijn de Jonge)
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Beschuit met muisjes werden er niet uitgedeeld op l3-8, maar op die dag

kroop het eerstejong uit het ei. De Futen hadden zich met 28 dagen broeden
keurig aan het gemiddelde gehouden (Cramp 197'7). Om 12.30 uur kroop het

eerste jong uit het ei. Het was die dag zomer geworden, en waarom zou je
als jong dan nog langer in je ei blijven suffen? Maar door het mooie weer
kwamen ook de lawaaiige en golfmakende bootjes weer op het water. Het
klotste en golfde en het nest kreeg het 

^Na 
r te verduren. Jong nummer een

zat hoog en droog op de rug van een van zijn ouders en de volgende dag, de
14e, werd om 11.00 uur het tweede jong geboren. De gemotoriseerde
bootjesmensen, die zo graag mopperen op vliegtuiglawaai, gooiden eÍ deze
zaterdag nog een schepje bovenop. Het tweede jong had net de rug van een

van zijn ouders beklommen en kroop gez-ellig tegen zijn broer of zus aan,
toen de ene golf na de andere het nest overspoelde. Om 17.00 die dag werd
het nest verlaten, tegen zoveel watergeweld was geen broedtrouw
opgewassen. Of voelden de Futen dat de twee laatste eieren dood waren?

Zondag de 15e was het echt kermis op het water, het nest spoelde die middag
kapot, de resterende eieren vielen in het water en wat er van het nest over
was gebleven spoelde weg. De twee oude Futen met hun jongen zwommen
nog een kleine week in de buurt van het nest rond, voor ze definitief uit het
Entrepotdok vertrokken.

ll-7 balts.
l2-7 balts.
l3-7 balts.
l4-7 nestbouw.
l5-7 nestbouw.
167 eerste ei.
l7-7 broeden.
2l-7 derde ei.
24-7 vierde ei, nestbouw gaat door.
30-7 06.00 aflossing broeden. 17.20 aflossing broeden.
l3-8 12.30 eerstejong uitgekomen.
14-8 11.00 tweedejong uit. 17.00 nest wordt verlaten, twee (onbevruchte?) eieren blijven
achter. Erg mooi weer.
l5-8 zondag, nest spoelt weg door vele bootjes.

Literatuur: Cramp and Simmons (efls), i977. Handbook of the Birds of Europe, the
Middle East and North Africa: the Birds of the Western Paleartic, Volume 1. Oxford,

Willem van der Vy'aal

Binnenkadijk 274
1018 ZJ Amsterdam
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GIERZ\ryALUWEN IN AMSTERDAM

Gerard Schuitemaker

Momenteel zijn drie gierzwaluwwerkgroepen actief in Amsterdam.
Daarnaast zijn er in alle buurten contactpersonen.

Een overzicht van de activiteiten en overpeinzingen vlak voor
dat "ze" er weer zijn lijkt ons nuttig.

Ik was in mijn jeugd vaak op straat te vinden in de vroege jaren zestig. Veel
was er te zien en te doen: de opstoppingen bij de Westertoren (toen
voornamelijk Fietsers) om te zien hoe roofuogels (?) om de toren cirkelden,
die vervolgens achter de opgeschrikte duiven aanvlogen. In het stoeltje op de
fiets van vader keek ik mee naar dit spektakel. Visjes vangen in de grachten:
voorndes en stekeltjes. Deze visjes belandden in augurkenblikken op de
waranda. Bij de hemhavens salamanderlarven vangen en opkweken tot ze uit
de bak liepen. Mijn moeder riep dan: Gerard breng die dingen terug want ik
heb er al vier opgezogen

7

tekening Peter Huigen
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En het wegdromen bij het zolderraam als die zwaÍte buitelaars boven de stad

waren. Kriskras als mieren. Tijdens een "gevelplantaktie" op 15 mei in 1991

vertelde ik over deze vogels en over de afname van nestplaatsen in Oud
West. Ik merkte toen bij de buurtbewoners een grote liefde en kennis over
deze vogels. Ik werd benaderd om een stukje voor de Oud Westkrant te

schr[jven. Ik kreeg vele reacties.
Hieruit is de Gierzwaluwwerkgroep ont§taan. De groep legde de eerste

contacten wat resulteerde in voorzieningen op de hoek Jacob van

Lennepkade/Jan Pieter Heyestraat:10 gierzwaluwdakpannen en 10 sleuven in
de gootbekisting van 4 x 3,5 cm.
Er ontstond een werkwijze, die er ongeveer zo uitziet.Als er nieuwbouw of
renovatie wordt ontdekt, dan neemt de werkgroep contact op met

Volkshuisvesting van Stadsdeel Oud West. Víij horen dan wie de

opdrachtgever is en dat is meestal een woningbouwvereniging. Die bellen wij
op met het verzoek gierzwaluwvoorzieningen aan te brengen' We geven

voorlichting over de vogels zoals: geen poepoverlast, geen lawaai, de

broedtijd enz.
Het Stadsdeel steunt ons doel en dat is veel waard in het overleg met de

woningbouwverenigingen. Gaat de verantwoordelijke vrouw/man akkoord,
dan volgt contact met de architect die de technische kant moet oplossen.
In wezen is dit bij elk nieuwbouwpand weer iets anders.

Dan de financiering. Wij wijzen de bouwers er op, dat de kosten een klein
percentage zijn van de bouwsom/renovatiesom. Bijvoorbeeld is dit voor een

neststeen fl. 200,-- inclusief steen.

Het is verheugend, dat de woningbouwverenigingen open staan voor de

ideeën van de werkgroep. Voor de werkgroep een zichtbaar resultaat!

Zo bezitten we een Íeeks contactpersonen bij de woningbouwverenigingen,
dat is waardevol.
Het gaat niet altijd soepel. Vaak moet er veel uitgelegd worden en dat kost
veel bellen en informatie geven.
De partijen zijn gevoelig voor publikaties in de pers en wij schuwen niet de
media te benaderen. Er waren publikaties in de Oud-Westkrant, De Echo en

Het Stadsblad. Twee interviews voor het programma Vroege Vogels en een

voor Radio Noord-Holland.
We gaan door. Nu staat op het programma om 50 nestkasten op te hangen in
de buurt. V/e willen hiermee een onderzoek naar nestbezetting starten. Een

lokatie in Oud West wordt gezocht. De nestkastjes zijn aan de onderkant
genummerd.
We zijn zover gekomen, dat het informeren yan de doelgroepen nodig wordt.
De woningbouwverenigingen vragen om technische oplossingen. Dit vraagt
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een nreuwe lnspannrng.
Thea Dammen heeft met Gerard een subsidieaanvraag ingediend om een
Amsterdams informatieboekje te maken. Die aanvraag is gehonoreerd.
Steun kunnen we gebruiken. Vooral voor diegenen die het avontuur niet
schuwen en diegenen, die actieve mensen wil ontmoeten: Doe met ons mee!!

Gerard Schuitemaker, Brederodestraat 94 le, 1054 VG Amsterdam;
telefoon 61il759
Jan-Maarten Fiedeldij-Dop Nieuwe Herengracht 43 l0ll RN Am-
sterdam ; telefo on 625M12
Thea Dammen Dan. Stalpertstraat 4 hs 10'12 XE Amsterdam;
telefoon 6731635 en verder in alle buuÍen contactpersonen!

9

tekening Peter Huigen
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WIST U DIT AL OVER GRUTTO'S

I)ana Constandse

Gierzwaluw 32 (1994) nr.l

- Uslandse Grutto's spreken een ander taal. Ziiln ze dus een aparte soort of
toch een ondersoort? Hun DNA is nog niet vergeleken, maar er ligt al wel
Ijslands bloed in Nederlandse koelkasten.

- Voor onderzoek naar het effect van verschillende soorten terreinbeheer is

onze Grutto gekozen als indicator omdat hij zulke lange poten zit en op palen

zit. Dus kunnen er wel zes ringen gebruikt worden en die blijven ook als het
gras lang is nog zichtbaar.

- Ze kunnen ook makkelijk voor het ringen op het nest gevangen worden met

een slagnet dat zs zelÍ bedien als ze op hun eieren gaan zitten. Het is daarbij
handig dat ook de mannetjes broeden.

- Als de eieren te lang alleen gelaten worden moeten de embryo's zelf
energie leveren om warm te blijven. Daardoor worden er kleinere jongen
geboren die minder overlevingskansen hebben. Nestbeschermers moeten ze

dus niet te lang van het nestjagen.

- Trouwens, over nestbescherming gesproken: de Kokmeeuwen zijn ook heel
blij met die stokken als wegwijzer naar lekkere hapjes.

- Het aantal nesten neemt toe, maar .

- Pinnokkio-gedrag van Grutto's wijst erop dat ....

- De grootste broeddichtheid van de Grutto's in Europa bevindt zich vlak bij
Amsterdam en daarom ....

Dit en nog veel meer wist u allemaal al en daarom was u er niet op 18

februari, toen ons lid Nico Groen vertelde over zijn onderzoek naar
plaatstrouw van de Grutto's. Het was heel boeiend en ook heel knus , want
er waren maar vijf leden. En Nico zelf. Het was een echte contactavond.
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VERSLAG VAN 12 JAAR BROEDVOGELONDERZOEK BIJ HALFWEG

Frank Yan Groen

Sinds 1982 inventariseer ik een gebied bij Halfweg op broedvogels volgens
de BMP-methode. Inventarisatieverslagen van dit gebied verschenen eerder in
de Gierzwaluw (van Groen 1982, van Groen 1983, van Groen 1985, van
Groen 1989). Het broedvogelmonitoringproject (BMP) van SOVON ging in
1984 van start, Gegevens van 2 inventarisaties van voor de start van het
BMP (1982 en 1983) zijn achteraf volgens BMP-criteria uitgewerkt, zodat
alle gegevens vergelijkbaar zijn. In 1988 is wat matig geinventariseerd
(slechts 7 bezoeken). Het laatste bezoek viel al op I juni zodat voor een
aantal soorten de aantallen v/at te laag zljn uitgevallen dat jaar.

Ligging en terreinbeschrijving

Kaart I geeft de ligging van het proefvlak weer, met in het zuiden de
spoorlijn Amsterdam-Haarlem, in het oosten het volkstuinencomplex de
Groote Braak en in het noordwesten het recreatiegebied Spaarnwoude. Het
gebied is ongeveer 140 ha groot en wordt doorsneden door een afivaterings-
kanaal dat het Noordzeekanaal met de Ringvaart rond de Haarlemmermeer
verbindt.
De vegetatie bestaat vooral uit riet, ruigtes en overgangen naar wilgen-
struweel. Voonamelijk langs de lVeth. van Essenweg groeien wat duindoorn-
bosjes. De Noordwesthoek van het gebied had de afgelopen jaren een wisse-
lende bestemming. De eerste jaren was het gebied in gebruik als weiland
en/of akkerland (aardappels, bieten, mais, luzerne). Sinds 1990 is dit stuk
ingeplant met diverse soorten boompjes (Geuzenbos). Vanaf 1985 wordt het
rietland langs de spoorlijn jaarlijks gemaaid.
Begin 1990 is ten westen van het gemaal een dijk weggegraven waardoor een
groter meer kon ontstaan dat sindsdien erg in trek is bij allerlei eenden.
In de loop van de onderzoeksperiode zijn de wilgen en andere bomen en
struiken flink omhoog gekomen, met voor sommige soorten vogels
spectaculaire gevolgen. Het terrein heeft daardoor nu een minder open
karakter dan vroeger.

Interpretatie van de resultaten

In tabel I zijn de aantallen broedparen/territoria van elke soort gegeven voor
de l2 onderzochte jaren. In deze periode hebben in het totaal 74 soorten
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gebroed in het gebied, waarvan 22 elk jaar. Het aantal broedende soorten
varieerde van 38 in 1982 tot 52 in 1993.
Toe- of afname van een soort kan toevallig zijn, veroorzaakt worden door
verandeÍingen in het terrein of te maken hebben met wisselende
omstandigheden in het overwinteringsgebied. Dat Iaatste zal z'n weerslag
hebben op landelijk niveau. Voor een aantal wat algemenere soorten geven
de BMP-indexen de landelijke trend weer (zie tabel2). AIs de BMp-trend
verschilt van de trend in de aantalsontwikkeling in Halfiveg hebben we
waarschijnlijk te maken met plaatselijke oorzaken.

De Nededandse broedvogels kunnen grofweg worden ingedeeld in drie
groepen : standvogels, deeltrekkers en wegtrekkers. Standvogels hebben te
lijden van strenge winters. Vy'egtrekkers ontvluchten de winter. Op hen zal
streng winterweer geen invloed hebben. Deeltrekkers zijn soorten waarvan de
populatie deels in Nederland overwintert en voor een deel en Zuid-Europa.
Normaal ontsnapt deze groep aan de kwalijke gevolgen van streng
winterweer, behalve als vorst en sneeuwval tot in Zuid-Europa doordringen.
Dat gebeurde in DA-1963, maar ook in drie winters tijdens de
onderzoeksperiode, die van '84-85', '85-86' en '8G87'. Wegvluchten voor
de kou hielp niet meer en abnormale sterfte kon niet uitblijven.Deze soorten
kregen de daaropvolgendejaren ruim de gelegenheid de stand weer op het
oude peil te brengen na een paar uitzonderlijk zachte winters.

In tabel 2 zijn de landelijke BMP-trends vergeleken met die van Halfueg.
Voor 15 in het gebied bij Halfweg broedende soorten is geen BMp-index
beschikbaar.
Bij Halfweg nemen 6 soorten toe die ook landelijk toenemen. Het zijn de
Winterkoning, de Sprinkhaanrietzanger, de Grasmus, de Zwartkop, de
Tjiftjaf en de Zwarte Kraai. Winterkoning, Zwartkop en ljiftjaf nemen
daarbij sneller toe dan landelijk. Zij profiteren extra van de uitbreiding van
bosjes en struwelen in het gebied. Van de Blauwborst is geen BMp-index
maar bekend is dat deze soort ook in andere gebieden in Nederland toeneemt.
Een aantal soorten neemt in het gebied toe terwijl landelijk geen toename
geconstateerd kan worden. Voor Houtduif, Heggemus, Nachtegaal, Merel,
Tuinfluiter, Fitis en Koolmees geldt waarschijnlijk hetzelfde als voor de
winterkoning. Meer geschikte broedplaatsen zijn ontstaan door de uitbreiding
van bosjes.
De stand van Bergeend en Tafeleend ligt de laatste jaren verassenderwijs wat
hoger dan in het begin van de periode. Misschien heeft de relatieve rust in
dit gebied daar iets mee te maken.
Vijf soorten namen duidelijk af. De bruine kiek verdween nadat als gevolg
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van maaien de broedplaats ongeschikter werd. Ook de Snor wordt in het

gebied nauwelïks meer gehoord, waarschijnlijk ook als gevolg van maaien-

In 1994 zal er geen riet gemaaid worden, hopelijk komt de Snor terug.
Patrijs en Veldleeuwerik laten ook landelijk een afrtame zien. Voor de

Veldleeuwerik werd het terrein te ruig. De laatste jaren is geen territorium
meer vastgesteld.
Na het inplanten van boompjes op de akkers in het noordwestelïk deel werd

dit stuk definitief ongeschikt voor het broeden van weidevogels, met name de

Kievit.
Een groot aantal soorten laat geen duidelijke trend zien.
Rietzanger en Kleine Karekiet nemen landelijk toe, vooral de Rietzanger
naamt veel sneller toe dan in Halfweg.
Bij de Kneu is landelijk sprake van een afname, na een dip eind jaren 80 is
de Kneu bij Halfweg vrijwel terug op z'n oude niveau. Ook de Spreeuw en

de Rietgors doen het in Halfir,eg beter dan in de rest van het land.
De overgebleven 26 soorten hebben de afgelopen jaren incidenteel in het
gebied gebroed. Daaronder bevinden zich bijzondere soorten als Roerdomp,
Zomertaling en Buidelmees, maar ook gewone als Boerenzwaluw en
Scholekster.

Samengevat nemen in de onderzochte periode in het inventarisatiegebied 21

soorten structureel toe en 5 soorten structureel af. Bij 22 soorten valt geen

duidelijke trend te ontdekken en 26 soorten broeden slechts incidenteel in het
gebied. Zowel bij de toenemende soorten als bij de afnemende soorten zitten
standvogels, wegtrekkers en deeltrekkers. Over een periode van 12 jaar

spelen winterinvloeden op de lange termijn trend geen nauwelijks meer een

rol.
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Tabel I
Lijst van broedvogels met ffintallen trroedparen/territoria
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GIERZWALUWEN? JE RAAKT ALTIJD DE TEL K}VUT

Jan MaaÉen Fiedeldij-Dop

Ze kunnen zo snel voorbij scheren, draaien en een gat inschieten, dat je
slechts met geduld er achter komt waar precies. In de middelbare schooltijd,
die niet erg goed verliep, lag ik uren op het platte dak middenin de
muurpeper me te vergapen aan hun kunsten. Ze broedden achter de pannen

van de Zusterhuizen van het Diaconesseziekenhuis, nu Stadsdeelkantoor
Zuid, in het begin van de Koninginneweg. lk zag ze loopings maken, paren

in de vrije val, elkaar aantrekken en afstoten door de vleugels op te trekken
en te vertragen of te versnellen.
Dan die onbegrijpelijke wilde kriskrasvluchten in de schemertiid, waarna de
groep plosklaps oploste. Als je er een op straat vond, nog levend, vond je
die grote luizen in de vacht.
Ja, vacht is het goede woord voor die ontelbaar kleine veertjes als haren zo

fijn. Per vergissing trok ik aan een snorhaar, omdat ik meende, dat het een

beschadiging was. Vleugel gebroken-hoe? Deze vogels nemen duizend

risico's. Ze sjeezen tussen tramleidingen door, drinken scherend over het

water, vangen insekten in ongemaaid gras- en rietland. En het mannetie zet

zich soms af aan het einde van de paring, waardoor hij op tijd wegkomt en

zij op de grond valt. Boven het Vondelpark leefde rond 1955 een boomvalk.
Die wist gierzwaluwen in het nauw te drijven, in de hoek van twee
gebouwen. Dan sloeg hij toe, maar toch vaak mis. Zo'n zwaluw blijft je
jeugdvriend.

De Plantage-zwaluw.
Daarom snel ingehaakt op het initiatief van Gerard Schuitemaker in Oud-
West. Op 6 november 1992 werd een groepje opgericht in de Oosterkerk. De
Plantage is veel natuurlieftrebbers rijk en zo waren er al gauw tien mensen,

en bijzonder was, dat er ook een paar IVN-ers op af kwamen. In de buuÍ
woont Willem de Waal, van de Vogelwerkgroep, die al jaren de zwaluwen
inveniariseert. Hij kon bevestigen, dat er weliswaar nog een paar mooie

kolonies zijn, maar er toch heel veel verdwenen is. Bijvoorbeeld door het

renoveren van de pakhuizen aan het Entrepotdok rond 1984 tot woningen.
Vanuit mijn woonboot kijk ik op die pakhuizen uit en we besloten De
Dageraad uit te nodigen. De bewonerscommissie reageerde positief, want
Andre van Stigt, de architect, en enige bewoners hadden tijdens de verbouw
tevergeefs voorgesteld de nesten te sparen. Maar de projectleiders vonden: te
vies. Nu was de tijd schoon. Op 24 februari kregen we de medewerking het
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dak op te gaan en lokaties te zoeken. Uiteindelijk leidde dat in de zomer tot
het aanbrengen van 30 pannen. Het broedzeizoen was al te ver op gang,
maar de plaatsing was een succes. We smeerden de pannen in met krijt en
kippestrond. Twee dagen later begonnen de verkenningstochten en zagen we
ook zwaluwen naar binnen gaan!
Wie weet keren de zwaluwen naar het Dok terug dit jaar om te broeden. Dat
zou mooi zijn want inmiddels is het GEB-gebouw afgebroken en daarmee is
een kolonie zijn nesten kwijt.
Maar ook de woningbouwvereniging Lieve de Key was uitgenodigd en,
hoewel afwezig, stemde in met 34 pannen, dit voorjaar op het dak van de
verbouwde Oranje-Nassaukazerne, niet ver van het Dok vandaan aan de
Sarphatistraat. De kersverse Stadsecologische-Dienst bracht die 24ste
zelfgemaakte houten kasten mee, die hier en daar in de buurt zijn
opgehangen, ondermeer in de Rapenburg.
we schreven nog meer instellingen aan in de buurt. verpleeghuis wittenberg
heeft er twee keer 24 besteld. Dit is tegenover een kolonie van24 paar aan
de Plantage-Muidergracht, die ook bedreigd wordt als het oude gebouw
opgekapt gaat worden.
De Universiteit wordt dit voorjaar benaderd, omdat ze veel gebouwen heeft
in deze omgeving. Niet altijd wordt op de uitnodiging gereageerd om de
daken eens te mogen onderzoeken op nestgelegenheid. Sint Jacob,
verzorgingshuis aan de Plantage Middenlaanheeft nog niet gereageerd, maar
kent de zwaluwen al heel lang. Na de verbouwing in 1986, vliegen ze na
twee jaar te zijn weggebleven, in een soort val de binnenplaats in en draaien
dan razendsnel op het kerkgebouw aan, waarin luchtroosters zitten,
rozetvormig. Aan een kant broedde vier paar, met mussen en spreeuwen als
buren. Ik heb een paar bewoonsters gevraagd om ze te observeien, maar de
vogels jagen hier zo snel in en uit, dat het teveel gevraagd is voor mensen op
leeftijd. Sint Jacob heeft prachtige daken, ongebruikt. riVie weet komt her
nog. De medewerking hangt af van toevalligheden. Als het hoofd technische
dienst van de Wittenberg niet zo'n natuurfreak was geweest, met een
boerderijtje in Noord-Holland, had de direkteur het hem niet eens gevraagd.
onze werkwijze is het benaderen van instellingen. Na plaatsing van pannen
garanderen we vijfjaar observatie en verslag daarvan.

Politiek en hrbliciteit.
Op 19 februari 1993 hebben we de gemeenteraad voorgesteld de
voorschriften uit te breiden die in de zogenaamde ,,Aanvullende Eisen en
Aanbevelingen" staan op de landelijk vastgestelde woningwet. Dit werd niet
in discussie genomen . Wel zijn de ambtenaren van de Bouw- en
woningdienst Amsterdam (BwA) van het wibauthuis geïnteresseerd. Er is
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een aanbeveling opgenomen in paragraaf 8.18-Dakconstructie, om bij een

hellend vlak, bij een pannendak "een of meerdere gierzwaluwdakpannen aan
te brengen". Daarnaast is er een mededeling voor bouwers, een zogenaamde
VIM, waarmee gestimuleerd wordt "speciale dakpannen als nestgelegenheid
voor gierzwaluwen" op te nemen in "plannen voor nieuwbou\r/ en renovatie".
Bovendien wordt gevraagd rekening te houden met het broedzeizoen, in
verband met dakwerkzaamheden.
We willen dit VIM graag wat uitgebreider zien, omdat daknespannen niet de
enige manier zijn om zwaluwen aan te trekken. Het BWA is bereid
overzichten te geven van bouwers en opdrachten, zodat wij hen kunnen
benaderen. Zijzelf zijn verder passief. Dankzij onze contacten met BWA was
het mogelijk mee te doen aan de tentoonstelling Duurzaam Bouwen in de
Zuiderkerk, namens de Federatie van Woningbouwcooperaties, 25 maart tot
3 april 1993. Hilde van der Stelt en Ludger Stuyt hebben dit op zich
genomen, beiden met tentoonstellingservaring voor het IVN. Op 4 april
verzorgden zij alweer een tentoonstelling in het Amstelpark, waar Gerard een

lezing gaf. In februari '94 warèn zij in de Beurs aanwezig, toen het
Milieucentrum een operette organiseerde omtrent de
Gemeenteraadverkiezingen.

Geïqteresseerden op dit gebied van publiciteit kunnen we nog wel gebruiken.
Onmisbaar was de Natuurrubriek, die Marja Wagenfeld in de buurtkrant van
de Plantage-Weesperbuurtvereniging begon en waar we alles in kwijt kunnen.

Tot slot
Dat tellen van gierzwaluwen maakt iedereen gek. Toch is het nodig om er
achter te komen, of het volkje het redt. Het zijn vaak de ochtend- en

avondvluchten, die het beste zijn waar te nemen.
Op 28 juli '93, de jongen waren al uitgevlogen, zwermden er ruim 35 boven
de Nijlpaardenbrug. Ze kwamen vroeg, zo rond 20 april en nu waren ze in
een keer weg. Snel reden we naar de Franse Pyreneeën en ja: 3 november
een wolk van duizenden Gierzwaluwen. De dag er na: foetsie. Hopelijk
komen ze weeÍ terug en doen mee aan ons veizonnen huisvestingsbeleid. Ik
heb de strond al klaar gelegd.

Jan-Maarten Fiedeldij-Dop
È
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WAARNEMINGEN DECEMBER T/M FEBRUARI 1994

Peter Schotten

In deze rubriek vindt u waarnemingen uit de periode december tot en met
februari 1994. Waarnemingen over de periode maart tot en met mei uiterlijk
15 juni zenden naar Peter Scholten, Millingenhof 304, l106 KV Amsterdam
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fouragerend Houtralcpolder/Machineweg JFR
Omgeving Holysloot WWA +FVI
Rijperweg WWA
Middelv.Akerpolder -> O JBL
Oeverland Nieuwe Meer -) ZO PMA
J.v.d.Bergweg -> NO PMA
Westelijk Havengebied -> NO PTA
aanwezig Blijkmeerpolder JFR
Oeverland Nieuwe Meer -> NO PTA
Omgeving Uitdam WWA+FVI
Gemeenteterrein A'damse Bos PTA
Gemeenteterrein A'damse Bos PTA
Waterland oost JFR
Omgeving Holysloot V/V/A+FVI
Blijkmeerpolder JFR
Dr.Meurerlaan -> NO PMA
Omgeving Uitdam WWA+FVI
Rijperweg WWA
Rijperweg WWA
Osdorper Binnenpolder JBL
Bullewijkerplas WSC
Bullewijkerplas WSC
Bullewijkerplas WSC
Bullewijkerplas WSC
Bullewijkerplas VfSC
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Pijlstaart

Krooneend

Kuifeend
Brilduiker

Middelste Zazgbek
Rosse Stekelstaart
Blauwe Kiekendief

Havik

Ruigpootbuizerd

Patrijs

Waterral

Scholekster le wng
Bontbekplevier

Goudplevier

Bonte Strandloper

Kemphaan
Watersnip

Houtsnip

Grutto le wng
Wulp

23

22-01-94
t2-02-94
04-12-93
t8-12-93
02-01-94
t9-02-94
27-02-94
t7-02-94

8d 89 Bullewijkerplas WSC
3d 19 Bullewijkerplas WSC
ló l9 Bullewijkerplas WSC
ld 19 Bullewijkerplas IJ/SC

ld Bullewijkerplas WSC
ld Lutkemeerpolder JBL
ld Omgeving Uitdam \UWA
ld Sloterplas Mw l.J.Crommelin v.d. Wiel

meded. CCR
2ó 39 Werk 24 A'damse Bos PTA

50 Fort Nigtevecht AST
139 Max. deze periode Nieuwe Meer A'damse

BOS PTA
29 Umeer t.h.v. Kinselmeer WWA+FVI
l9 Kinselmeer tWWA*Guus v. Duin

max 6 op slaapplaats Oeverland Nieuwe
Meer PMA

I Diemerzeedijk CCR
I Oeverland Nieuwe Meer PMA

ld Camping Uitdam TJVWA

I Ten Z. van Schiphol langs A4 PTA
I Schiphol oost WWA
I Omgeving Holysloot WWA+FVI
4 Broekzijdsepolder AST
2 Tafelbergweg WSC

I Paar Schiphol/OudeMeer WrJtr'A

3 Max. deze periode Oeverland Nieuwe Meer
PMA

l+3 'Waterland WWA
4 Osdorper Binnenpolder IBL
I De Nes Uitdam WWA
I Osdorper Binnenpolder PMA

160 Broekzijdsepolder AST
15 Lutkemeerpolder JBL
4 Rijperweg WWA+FVI
3 Barnegat WWA*Guus v. Duin
3 De Nes Uitdam WWA
3 Rijperweg WWA
3 A4lBadhoevedorp DHE
2 Broekzijdsepolder AST
3 Oeverland Nieuwe Meer ->W PMA

regelmatig in januari Excursiepad PMA
I Diemerzeedijk -> W CCR

60 Broekzijdsepolder AST
8 Broekzijdsepolder AST
3 Holendrechter en Bullewijkerpolder WSC

I ) Zandput Nieuwe Meer PTA

l8-02-94
2t-02-94
2742-94
04-t2-93
06-02-94
t3-o2-94
t3-01-94
M-02-94
06-02-94
27-12-93

20-02-94
13-0r-94
25-02-94

16-01-94
t4-02-94

l6-01-94
26-02-94
27-02-94
t4-t2-93
06-02-94
26-02-94
t3-02-94
t4-02-94
27-02-94
27-02-94
28-tt-93
l8-02-94
t3-12-93

27-02-94
26-02-94
t8-02-94
2r-02-94
23-02-94
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I Golfterrein De Hoge Dijk AST
I Schiphol/OudeMeer -> NNO WWA*Guus

v. Duin
I Boelelaan/VU PBO
3 Gouwzee/Markerdijk WWA*Guus v. Duin
2 Nieuwe Meer PTA

350 slaapplaats Bijlmerpark AST
I Vietnamweide PTA
I Oever van het Gein AST
I Fort Nigtevegt AST
I Gaasperpark AST
I A4lnadhoevedorp DHE
I Amstelpark achter Amstelrust JFR
I Strekdam Noordelijke Oeverlanden Nwe

Meer PTA
I PEN Centrale CCR
I Spengenpad Asd ZO V/SC
I Reigenbos AST
2 Scholencomplex Reigersbos WSC

4f Amerilo/Aziehaven PTA
t20 Tom Schreursweg PMA

2G25 Maximum aantal op slaapplaats ONM PMA
*50 Eendrachtspolder PMA
120 Tom Schreursweg PMA

3 Weiland Meerzicht WVr'A
3 Tom Schreursweg PMA
4 Lutkemeerpolder JBL
2 Rijperdwarsweg WWA+FVI
2 Vaalmuiden -> W PMA
I Rioolzuivering Zeeburg WïVA
I H.Sneevlietweg PMA
I Waterland WWA+FVI
I Oostelijk Havengebied WWA
I Ma Braunpad PMA
I Ma Braunpad PMA

ll Lutkemeerpolder JBL
I Ma Braunpad PMA
I Broekzijdsepolder AST
I Baden Powelweg PTA
I Lutkemeerpolder IBL

80 Fort Nigtevecht AST
320 Amerika/Australiehaven PTA
35 Broekzijdsepolder AST
20 Osdorperweg t.o. Polakhuis PTA
20 Meeuweneiland A'damse Bos PTA
40 Osdorperweg/I:ngswater PTA
25 Jaagpad PTA

Tureluur
Witgatje

Dwergmeeuw

Kleine Mantelmeeuw
Houtduif
Halsbandparkiet
Steenuil

Ransuil
Usvogel

Kuifleeuwerik

Veldleeuwerik le wng
Graspieper
Waterpieper

Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart

RouwkwikstaaÍ
Kramsvogel

27-02-94
2GO2-94

24-t0-93
t442-94
20-02-94
25-U2-94
03-t2-93
20iO2-94
2GlO2-94
t8-02-94
28-l l-93
u2-t2-93
tt42-94

18{2-94
ot42-94
t5-v2-94
2t-02-94
05-u2-94
t4-t2-93
t3-t2-93
t4-12-93
l3-01-94
wo2-94
tt-u2-94
t2-u2-94
1342-94
t6-02-94
27-02-94
I.JE-"t2-93

l8-12-93
l5-01-94
l5-01-94
v2-u2-94
05-u2-94
t6-02-94
20-02-94
25-02-94
2G02-94
l3-01-94
05-02-94
23-A-94
I l-01-94
r r-01-94
t7-02-94
23-02-94

Koperwiek
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Grote Lijster

ïiftjaf
Vuurgoudhaantje
Baardmannetje
Zwarte Mees
Boomklever
Boomkruiper

Kauw
Roek

Bonte Kraai

Putter

Sijs

Frater

Barmsijs

De afkortingen van de waarnemers:

25

25 Jaagpad PTA
3 Frankendael WWA
2 Oeverland Nieuwe Meer PMA
I J.v.d.Bergweg -> ZW PMA
.! J.v.d.Bergweg PMA
I Durgerdam -> NW WWA

1{ Nieuwe Ooster Begraa&laats RVL
I Hoogte Kadijk WWA
I Amerikahavenweg PTA

regelmatig I Oeverland Nieuwe Meer PMA
aanwezig Amstelpark JFR

I Omgeving Vogeleiland A'damse Bos PTA
I Oeverland A'damse Bos PTA
I Oever van het Gein AST

750 Slaapplaats Bijlmerpark AST
I Tafelbergweg WSC
4 Golfterrein De Hoge Dijk WSC

20 Golfterrein De Hoge Dijk WSC
3 Omgeving Ransdorp WWA+FVI
1 Omgeving Ransdorp W\IVA+FVI

30 Dellaertpad/B.Colijnweg PTA
40 T.O. MeervaaríSloterplas t'TA
16 Noordelijke Oeverland Nieuwe Meer PTA
30 Koenenkade A'damse Bos PTA
l0 Osdorperweg t.h.v. Polakhuis PTA
6 Koenenkade A'damse Bos PTA

20 Excursiepad A'damse Bos PTA
80 Meeuweneiland PTA
15 De Banaan A'damse Bos PTA
l0 Meerzicht A'damse Bos PTA
40 De Banaan A'damse Bos PTA
6 Langswater PTA
6 Langswater PTA

*80 Osdorper Binnenpolder PTA
*80 Osdorper Binnenpolder PTA

minstens I Sloterpark Plantijnbuurt PMA

PMA
PTA
RVL
wsc
wwA

Paul Marcus
Paul Tak
Ruud Vlek
V/ill Schep
Willem van der Waal

25-02-94
20-12-93
27-12-93
08-02-94
tt-02-94
27-02-94
27-02-94
0l-12-93
os-02-94
a6-t2-93
0l-12-93
04{l-94
17-02-94
20-02-94
2542-94
25-t2-93
r3-01-94
2t-02-94
l6-01-94
L3-02-94
08-01-94
24-0t-94
t7-12-93
3t-12-93
I l-01-94
I l-01-94
I l-01-94
I 1-01-94
13-01-94
l3-01-94
tt-02-94
t7-02-94
t8-02-94
20-01-94
24-01-94
2t-ot-94

AST
ccR
FVI
JBL
JFR

Adry Streefland
Claude Crommelin
Frank Visbeen
Jan van Blanken
Iohan Frieswijk
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ONTVANGEN LITERATUUR JANUARI-MAART 1994.

Ruud Vlek

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t. de avifauna van Amsterdam
e.o.:

Amsterdans Milieu (MllietcentÍum Amsterdam) 4e jrg. nr. I, jan. 1994.
- Ha milieu van de politiek. Vergelijking van de verkiezingspmgramma's van de politieke partijen m.b.t.
ha stedelljk milieu.
De college-partijen PvdA, WD a D'66 kiezen voor de grei vm Schiphol, zonder duruan de
milieu-grenzen aan te geven.
- Krachlproef voor de natuur in Lmdelijk West. [:ngs de Ringvaart blÍft slechts esn strook van 60 m.
breed over als ecologische verbindingszone. Groen Links afd. Amsterdam pleit dmrom vmr de mleg vm
een bo€renwetering en een nieuw moerasbos.

Amsterdans Milieu 4e jrg. nr.2, ma rt 1994.
- Schiphol en inspraak: zin of onzin? De klachtenlijn haalde al en reord van 15.000 telefoontjes op één
dag.
- De Boksring. Discussie over de mleg van een 2e fietspad over het *ologisch waardevolle oude
spooÍtncé laÍgs de Brettenzone.

W.S.S. van Benthem Jutting, Een Middelburgsche Spreeuwpot. Oudheidkundig Jaarboek
I le jrg. (J9aà p. 88-90. Vergelijking vm en te Middelburg opgegÍaven vreg-zeventiende euwre
'spÍeeuwpot' (nctkastje vm urdewerk) met Én in 1926 uit de Icidsgacht te AmteÍdam opgegnvetr
spreuwepot (in de collectie vm het ZMA), waarvm 2 foto's.
De bedmling van het kametje uit de Leid*gracht weÍd pas duidelijk na de vondst amo 1940 van ren
gevelsten 'inde sprevpot' in de gevel van Rokin 22, tonende een Spreeuwenpmr met 2jongen in ren dwars
m de buitenmuur opgehangen kametje. Uiteindelijk ging het eÍom de bijna vliegvluggejongen uit het nest
te halen, zÉ te braden en op te eten (ook als genesmiddel). Vgl. ook Amtelodamum jrg. 27(1940):lf3-116
enjrg. 28(1941):134-135, NRC 29 juní 1977:3 alsook Vogels 1993(3):32-33.

Bosbericht (uitg. Stedelijk beheer Amsterdamse Bos) nr. l, jan./febr. (1994).
- Vogel van de md. 'Onlmgs' (24-30 nov. 1993) een Waterepreuw in het @verlandenÍeseruaat a-h.
Nieuwe Mer (D. Kare e.a).

L.S. Buurma, De vogelwereld van een vuilnisbeltvegetatie. Trientalis (ACJlg 22e jrg. nr.
4, aug. 1970.
BÍoedvogelinventaristie van het huidige Sloterpark-West in 1968-1969. 20 p. Rietzangers, .t4 p.
Bosrietmgers, 4 p. Patrijren.

D. Constandse, Welke kant? In: Onze Eigen Tuin jrg. 39(1993) nr. 4.
D. Constandse, Duiven op de kast. In: Hollands Maandblad 1994, nr. l.
Twe artikelen vm de VWGA-sÍetaÍess over tuinwumemingen in Amsterdam-Zuid. O.m. Zwartkop en
Gmuwe Vliegenvanger.

A.J.J. Dietrich, Broedvogel monitoring project Hoge Dijk. tn dir del van het groengebied
Amstelland, beaiden de Bijlmer, werden in 1993 op 60 ha. 261 teritoria vastgesteld vm 44 mrten- O.m.
2 p. Waterral, I p. Toíelduif,4 p. sporvogel.
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A. Klop & A. van Ooyen, Totaaloverzicht van vogelsoorten rond het AMC. tttaanatilstm
van (totaal 142) wurgenomen vogelsooíen tijdens middagpauze-wandelingen op hst AMc-terrein en in de

Hoge Dijk (nov. 1989 - mmÍt 1994).

de Groenbewuste Amsterdammer (IVN Amsterdam) 14e jrg. nr. 1, maart 1994.
- lrzing Amsterdam Reigeretad. Verslag vm en leíng door A.A. BIok over de Blauwe Reiger in
AmsteÍdam, d.d. 20 jm. 1994.
- Weidevogelbe*heming in Waterland. Bmpreking vm het rappoí'Weidevogels, grondgebroik en

wateÍpeil in Waterlmd 1982-1991', dmr M.C. Sosa Rornero, J.A. Guldemond en P. Terwm, Uitg.
Samenwerkingwerband Waterlmd, Z*mdn 1993.

A. Hartog & I.H.C. de Groot, Vogelinventarisaties van het Oeverlandenreservaat aan de
Amstelveense Poel (1968, 1972-1973,1977-1978,1980i 1982-1983 en 1985)' Deelverslagen

uit 8 jaarverslagen vm de Begeleidingscomissie natuuÍ- en recreatiegebied Amstelve€nse- en Kleine Poel

L972-1985. Afirame vm Rietzanger van l l p. in 1968 naar 0 p, vanaf 1978. ToLaal ,16 soorten broedvogels

vastgasteld, jaaÍlijks gemiddeld 32.

C.J. Hazevoet, R.J.J. Vlek & F. Vogelzang, De Woningwet van l90l en de
Kuifleeuwerik Galerida cristata als broedvogel in Amsterdam. Limosa jrg. 66, 1993 (afl.
4):145-152, Over het voorkomen van KuifleeuwerikEn t.g.v. de divers stadsuitbreidingen vanaf de

twintiger jaren (Plm-Zuid) tot de jaren tachtig (Bijlmermeer en Gaasperdam).

C.J. Hazevoet & R.J.J. Vlek, Lijst van gepubliceerde en ongepubliceerde waarnemingen
van de Kuifleeuwerik in Amsterdam (aug. 1992). ongepubliceerde appendix bii bovengenoend
artikel.

J. Huisman, Nieuw-Oost verenigt zqtgbek en woonwijk. Del urer wordt bebouwd teo

behoeve vm AmsteÍdaÍÍs woningzoekenden. De Volkskrmt, 10 jan. 1994. Vmr 2010 atllen er 20.000
woningen op een eiland in het Umeer gebouwd worden. 'Nieuw-Oost pst in de compacto stad-filosfie vm
politici en stedebouwkundigen die de strijd aanbinden tegen do mobiliteit", ment de Volkskrant.

A. de Jong, R. Rekers & J. van der Woude, Botshol broedvogelonderzoek 1993.

Castricum, dec. 1993.
In 1993 broedden hier 60 vogelsooíen, w.o. 2 p. Krmneend met 5 jongm, 5 p. Grauwe Gans, I p.

Rerdomp, broedgevallen van Bruine Kiek, Havik, Buirerd (2 p.) en Bmmvalk, 5 p. Waterral, 6 p. Zwute
Stem, herstel vm Rietzanger tot 29 p. (4-8 in medio 8Oerjaren), I p. Grote Karekiet, ll p. Snor. Gen
broedgevallen vm Woudaap (Í> 1986), Purperreiger (ï> 1986) en Aalscholver.

C.G.B, ten Kate, De vogels van het Zuiderzeegebied. In: Ned. Natuurhist. Vereen. Afdeling

Apeldoom, Van Zuiderzee tot UselmwÍ. Apeldmm, april 1940. Volgens Ten Kate zijn t.g.v. de afsluiting

vn de ZulídeÍ?rn (1932) Fuut, Toppereend en Merkoet un de IJsselmerkut bij Amsterdam tGgenomen;
mede t. g.v. zoetwatemsls.

R. Keizer, Hybride Ringsnaveleend x Kuifeend bij Abcoude in januari-februari 1993:

Dutch Birding l6e jrg. (1994) nr. 1, p. 12-15. 2e geval voor Nederland van en dergelijke

hybride, en een halve nieuwe soort vmr de regio Amterdam. De vogel verblwf in Íecreatiegebied de Hoge
Dijk, ten zuiden van de Bijlmer, van 22ianuri t/m 12 februari 1993.

W. van Manen, Broedvogels van het Oostzanerveld en Varkensland in 1990.

Beek-Ubbergen 1990.
ln het Oostaerveld werden 69 sorten brslend vfftgesteld en in het Varkenslmd 68, totaal 73 sooÍten
brcedvogels. In het Varkensland (>500 ha-) o-m. 2 p. Rmrdomp, 6 p. Zomertaling, 216 p. Grutto, ll P-
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Kluut, 134 p. Vidief en 79 p. Veklloeuwerik.

T. van der Meer, De Fuut rond Amsterdam. Trientalis 20e jrg. nr. 6, nov./dec. 1968.
Eil invcotrÍis.tie ven de Fuut in WrleÍl.nd leverde in 196ó-1967 3l percn op. Bij Diemen werden 6-10 p.
vesgescld.

F. Parmentier & F. Visbeen, rÀreidevogelbescherming en BoeÍenzwaluwen in Waterland
(193). Uitg. SamenwerkingsveÍband Waterland, Taandam maaÍ 1994.
I. Beschermiag ven weidevogels. Met 160 vrijwilligers kon 2100 he. efgezocht wordan (w.o. Mrrken). Op
6OÍ daarvrn zijn weidevogels beschernd. Er werden lotrsl 3l3t legsels gevonden vrn 23 vogclsoodÉs.
Deeroulcr 6 nÈslor vrn Kerpheen, 12 ven Welermip,6 vrn Kluul,2 vm Bonrbelplevier,2 vea
Zomrteling, I van Krateend, I vrn Tefelocnd, 5 vm Bergeend en 2 vgr Kuifend. Op maeilend werd en
dichthcid vu 2ll nesreo por l(x) ha. gevondea (voonl t.g.v. vestigingen nr het rueiea), G8etr l3O oostea
op l0o hr. beweidhnd eo l2l pcr lO0 he. bouwtend. 67* van de nèsteo is uitgetonren.
II. BoercnzwnJuven in Warerlud. In 1992 werden op 149 edressen l0l0 p. vrígeslèld, in 1993 op l2l
rdrsea 872 p. Gemiddeld broedcn per veebedrijf (vrijwel dle onderzocht) in W.teÍl8nd-Oost 7 p.
Bcreozulrnm (op ccn bedrijf zclfs 27 p.!). Vm 1992 op 1993 mm de dichlheid per rdrcs licht ef. Dc
aralunrca hcbbca a hoog brocd*cces: 9696 vrn de ncslèn komt srccesvol uit.

A.N. SwaÍt (1912-1990), Omithologisch archief 19461989. (2e zending, onwangen van
M. van Dijken-Swart).
I. Diemrzoedijk-erchief (1947-1973). BeveÍ o.m. A. de Vries en P. Groenendsal (1958),
Diemerzcdijkvcrslrg, uitg. N.J.N. distÍict lV, m.b.t. vogel-invent rissrics in 1947-1950 en 1956-1957 m
A.H.W. Brower, Versleg Dien=rzeedijk. Orderzoèk ven afd. 8 in 1957. Daamaast wramemingslijsren
opgesrcld dooÍ A. N. Sw.Ít vrnef 195t, uitrmndend io Sw.n (f96t), Vogels van Zeeburg ea Diemerdijk.
Ma bendgeschrem renwlliogen tot 24 febr, 1973.
II. Archief o.b.t. hel Merten<oderzoek 196l-1964. Bevet hendgaschreven renvullingen op A,N. Swart,
'De broedvogels vu Mertm, III'(vgl. Limose 38e jrg.,1965 w. l-2:6?-76), doorlopend tot sept. 1981.
III. A.N. SerÍt, EcÍstè wramemingen van vogelsooÍtÈn in de regio Amsterdam en o[§tÍeken, 1946-1989.
Tebellca vur fmlogische wmemingen m.b.t. ruim lfi) vogelsooÍbn oveÍ en periode van 44 jeer.
(gebmdelde kopién ven de oorprcnkelijke uitklapvellen in familie-bezit).

I. Walters, De broedvogelstand van aGjarig opgespoten kleiveld in tuinstad Slotermeer te
Amsterdam.
BlC-npport 94.007. februari 1994. lnvent ris.tiè v.n hèl Sloterpark len noorden vm de President
Allendelan, door P.J. Marcus en J. Walters in 1993. Op 14 ha. werden > 178 aeÍritoÍia van 25 sooíen
broedvogèls vcigslèld. De rqsulteten worden vergeleken mÈt e.ÍdèÍE inventaristis vm dit gebied door
L.S. Buurrm in l96t-1969, die daar 12-17 soonen broedend vststelde.
Nieuwe renwinsten zijn 7 pear Nachtegalen en I paar Matkop.

H. de Wit, Reiger wordt echte sladsmus. Het Parool, 16 maart 1994. Interview nËr onzÈ
reigerspecielist A.A. Blok: 'Een plaag? Ach wat is ecn plug?'. De Oosterpark-kolonie nam door het
snoeien vur bonm ef vrn 9O p. nar 7 paar.

Correspondentie. Brieven van mevr. Dr. H. de Roever-Bonnet; M. Roos (Vogelwacht
Zaanstreek) m.b.t. Huiszwaluwen op Marken; correspondentie van J.J.M. Andriese, I.J
Frieswijk en P.C. Meijer m.b.t. waamemingen van Kuifleeuweriken in Amsterdam; en
een brief van F.C.S. Warendorf m.b.t. vondst van aangeschoten Houtsnip in tuin H.
Bosmanstraat 58, Nieuw-Zuid, op 9 jan. 1994.

II. Ontvangen regionale vogeltijdschriften januari-maart 1994
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Boomblad jrg. 6 nr. 1, febr. 1994
- Natuurontwikkeling in de uiteruurden.

De Duinstag (VWG Katwijk) 8e jrg., nr. 4, dec. 1993
- Broedvogels van de Cmpelduynen in 1993. Achteruitgmg Patrijs, Tapuit en Fitis. I p. Rmdmu.
- Broedvogelinventarisatie Katwijk. 4 p. Kuifleeuwerik.
- Eerste voorjaarswaamemingen vm 43 smrten amervogels in Katwijk 1986-1993- Hiervan konren 3-13

soorten (gemiddeld 9) m in rrurt, 14-26 sooíen (gemiddeld 22) in apÀl en 7-l I in mei (gem. 9). Itr 1993

waren 35 van de 43 sÍten terug vmr I mei, terwijl dat gemiddeld in acht jasr bij 31 mÍtm zoreruogels
het geval was.

Ficedula (fwentseVogelwerkgroep) jrg.23 nr. l, maart 1994.
- Kleinste Jager in september 1993 bij kmslm (mbij Oldenzaa) opgeropt. Juv., w.s. verdrift door aveÍe
aanlmdige stom,
- Najaarstrek over telpost Aamven 1993. Totsel 81.470 Houtduivm geteld, w. 7O.537 op 13 mvember.
- Geelpootmeeuwen op het Rutbeek, nieuwe sooí vmr Twilte. Wamemingen van 2 verschilleode vogels,
24 okt. en nov./dec.
- Vogelwaamemingm in Twente. In 1993 bredden in Twente 53 p. Kerkuilen.

Frat (VWG Zuid-Kennemerland) jre.29, 1993 nr. 4.
- WinlervooÍkomen van roofuogels ia de Z.O. Harlemmermeer. Opmerkelijk lage mtallm.
- MidwinteÍtellingvan wateÍ- en roofoogelsjanuari 1993. Totaal 128 roofuogels geteld.

- Aantal broedende meeuwen in Z. Kememerlmd 1992. > 600 p. Zilvemaw, 8O p. Kleine Mantelmeuw
en 50 p. S3ormmeew. Tcnemend atal broedende muwen op daken, m.n. in Umuidm t.g.v. de Vos.

Firi§ (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 30, l»4 nr. l, maart 1994.
- Broedvogels vm de HarlemmÍrer en Houtnkpolder in 1993. Met mlyre vm gewumrterm vm
diverse akkenogels.
- Slaapplmts vm Umuidense Aalscholvere nader bekeken- Mu. 308 ex. ovemchten er, o.m. vogels uit
Denemarken en de DDR.
- Populatieontwikkeling vu Buizerd, Havik en Wmpadief in en del vm Zuid-Kmeredand sinds 1977.

Over broedgevallen in het Kraamvlak van Buizerd (vanaf 1978), Havik (vanaf 1985) a Wespendief (1991).

- Broedvogelinventarisatie en nestbesherming in de Hekslotpolder in 1993.

- Hoe gaat het met de Kerkuil? Over de herkolonigtie vm Nmrd-Hollmd, vmaf 1990 (Wieringm), in 1993

13 zekere broedgevallen (mogelijk 15-16), met.lO uitgevlogenjongen. Een broedgeval in BÍo€k io
Waterland, 1993.
- Wumemingenrubriek. Een onvolwren T;mrqd op 19 okt. gedurende l0 minuten boven de Vinkabm
C. vm l*mep.

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 9 nr. l, febr. 1994.
- Vogelnamen. Degelijk artikel over de betekenis van de latijn* vogelnamen.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) 14ejrg. nr. l, maart
1994.
- Verslag van de Noord-Hollmdse Vogeltrekdag, l0 oktober 1993. Ee6te Nmrd-Hollandse simultaantelling
van vogeltrek door alle 13 Noord-Hollandre vogelwerkgrepen op 18 telposten. Helas ontbreekt en analys
van de spreiding vm de trekintÈnsiteit.
- SVN Veldleuwerik-onderzrek, verslag 1993. Goerle dichtheid in de Houtrakpolder (13 p. op 88 ha.),
waar ook 7 p. Gele Kwik.
- Weidevogelbescherming door vrijwilligers èn boeren in Noord-Holland. De weidevogelstand is stabiel op

beshemde percelen.
- Bijrcndere wamemingen. Een eerstewinteÍ mannetje Amerikunse Smient op de Bullewijkerplm bij
Ouderkerk m de Amstel op 18 en 25 januari 1994. Nieuwe soort voor tle regio Amstadam (nr. 305),
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De Grauwe Gors (Avifauna Groningen), jrg.22 nr. l, maart 1994.
- Massale dooírek van wespendieven, voorjaar 1992. T.g,v, harde oostenwind 1870 ex. gereld, m.n. 3o en
3l mei.
- Weer een Kleine Zwartkop in Groningen. Een adult rnannetje verbloofvea 30 okt. aot l8 nov. 1993 lc
Lsuwersmg,
- Nestbouw en broedperiode bij de Fitis. Vrmg broedgevrl: nestbouw stertte 25 epril, eieren op 8 rci,
mislukte door predatie,

De Gnttter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l8e jrg. nr. I febr. 1994.
- Algemene broedvogels in de zaostÍ€€k. Toenare van bosvogcls, Kleine Krre&iet en Tureluur.
- Verslag vro dc wiÀtsnogeltelliagen in de Z8rnstÍ€€&, wistcr l99l/199í!.
- Kleire Zwssn vaet in tijdnood. De totalo populerie in N.O. Rushnd bcdnaga zo'n 2O.OOO ex.

De Grwter l8e jrg. nr. 2 april 1994.
- Gabor hecft lak aan uitspreken Tweode Kess. De CDA-sierrssgcÍetsÍis vsn lradbouw negeert d6 w€o§
vm de Twoede Kannr de jacht op onschadellikc trc&vogolr, w.o. 6 ecodesoortcn, Wetcr- en Houtsoip ef to
schaffeo. Gabor wil een z4n. 'bag-limit', een oocontÍoleoÍt Ír b€poíLiDg vra h€a ..otal te schieteo vogpls
per jager. DG GruttcrÍ€drctie veruacbt niet d.t dÉ veÍtie?ingco (d c.o vooÍspctdelm deb vcrlicc voor
het CDA) vu enige invloed arllea zijn.
- Een triest verhaal: Huisavelurrconesreo b de zu[srÍld( ln{-[Dr. Aótcnritgug ven 374 9. io lgí,4
naar llo p. in 1993, een ehem in 2o jrer vm7l*. D'rmtisóo sht íuitgmg in de doÍpGo AssadÉ!ft,
lVormer, Ooctzaan en rilestzreo.

- Kluteo-inv€ntaÍisstie 1993. Lichte achteruitgang vra de Kluur in do Z..nstÍE€& v.n a53 p. in 1992 urr
143 p. in 1993.

De Kleinc /rt (VWG Alkmaar en omstÍeken) jrg. I I nr. 4, febr. 1994.
- 7*ldarr- eo koloniebroedvogels in de Kleimeer in f9*l. 9 p. UrrtcÍÍrl, I p. Grotc K.Í€ldet.
' Nijlgaozen oP toÍens. In de rcgio All'rnoar werd dezo soort - v.a ooÍspÍÍrng klifurooder - al vestgcsteld op
4 kerktorens.
- zeetre&overzicht okt.doc. 1993. lveinig stoÍmyogelochtig€o en jagers. Kleine vorst-rush vrnrf 2l
novcmbcr.
- Roes' Mceuw te Egmnd ean 7* q 16 dec. 1993. Extatische veràendeliog echter zonder beschrijvirg van
de adulte vogel ir zonrerkleed. Dit is bst vierde geval voor Nederlsnd (erdere waamemingeo van deze
soort: 6juni-lsjuli 1958 Vlieland; l7-t8jan. l98l campeÍduin;zl-2? nov.1992 umuiden). op 24 mmÍr
1994 uerd na harde Nril-storm opnieuw een zomertleed Ross' Meeuw bij Camperduin waargenóren. N.B.
80Í van de gevallen doen zich dus aan dc Nmrd-Hothndse kust voor.

De Korhaan (V.WG het Gooi en omstreken) jrg. 28 nr. l, febr. 1994.
- Purperreiger in Naarderpr srabiel. In ly)l + ,7 p. en in 1992145 p. De iotde Ned. eopulÍie
bedrocg in 1992 3(X)perco.
- Terugurlding van zeer oude Bosuil. Eeo in april 1973 ats nestjong te Eomnes geringde Bosuil rverd 20,5
jarr later dood gevondoo.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 37e jrg. nr. l, febr. 1994.
- lnventriseaio ven Booilm in de boswachterij AusteÍlitz, UtÍ€chtse Heuvelrug. In 1989 32 p. vsstg€steld,
I poar per 25 hectere.

De Mouik (VWG Rijk van Nijmegen e.o.) jrg. 19, 1993 nr. 3.
' bldztre es sch.aÍse broedvogels in het Rijk van Nijnrgen. 220 p. Gnurve Gans, 26 p. lvrtermip, 20 p.
zunÍte spocht, 7 p. Nachtanraluw, 29 p. Krursvogel, 5 p. Grote Karekiet. vm de populetievan tóp. -

KuiÍleeuwerikken uit 1975 rcsteeÍt I perÍ.

Nieuwsbrtef sovoN Distrtct 10 &,Vrerkgroep vogelinveruarisuie lJtrecht /ww\, maart
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1994.
Zie vmr en overzicht vrn werkamhedm en stand van kennis de Kruisbe& 37e jrg, r. I, febr. 1994.

De Skor (VIJ/G Texel) jrg. 13, 1994 nr. l.
- Weidevogetbeschorming 1993, Aanzienlijke achteruitgang van Kievit t,g.v. het vervroegd uitrijden vrn
mest.
- Inventsrisatie van de Molenkil, polder Wul en Burg 1988-1993. Afrere ven Veldleqrwerih o Kievit.
- Broedvogels in de Texelse duinen in 1993. TL p. Blauwe eo 22 p. Bruine Kie&endiwen. 124 p. EidoÍs iD

de SlufteÍ. 3l p. Dwergstems. 39 p. Roodborsa.puit, eeo absoluua ÍecoÍd. lO p. Velduileo, 3O p. Gnrwe
6ans.
- €€Ísle winteÍwr.meming van de Grote Pieper op Texel. 2l l}r. w warrnening Hj ae llorwtjee.

SOVON-Nieuws (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 7ejrg. nr. I,
maart 1994.
- Broedvogolmonil,oring in ha Waddengebied. In l99l 67 p. Dwtrgst€Íns, 7750 p. Grote Sterns eo ?70 p-
Nmrdse Stems.
- Verspreiding vm Slechtvalk en ?xxrrlald in het wintertalfasr.7.wd m.n. in unlerrijke gdiedetr it
westeliik Nederlgad.
- Een toekoustperspectief voor weidevogels? Het ga.t slecht in graslandgóiedeq. Voor de Keoopbem is er
weinig hoop.

De Taklccling (tilerkgroep Roofrogels Noord- en Oost-Nederland\ 2e jrg. nr. l, fóÍ.
t994.
- Bruine Kiekeodieven doen het goed in Noord-Hollmd. Nm toe van 2 p. in l97O near > 100 p. in f99L
Artikel handelt m.n. ovor de Bruine Kiekendieven in Oost-Waterland, blj de Gouwzee.
- Over veergroei bij Vr'espendieven. Artikel handelt over hot onderzoet am Wespendieven in DreotLe door
Rob Bijlsna.

De Trtngiaan (fringa, VWG Schagen) l7e jrg. nr. l, febr. 1994.
- Vale Piilstormvogel aen de Hondsbosse Zeewering, 25 juti 1993. Toterl aog slechts 2O ernrnerdc aerrlll,Eo,
waarvrn 5 aldaar,
- SteltlopeÍtelling 20 nov. 1993. Rond Schagen 274O Goudplevieren geteld, 3x mhder dm ia f992.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 7ejrg. nr. l, maart 1994.
- Serieuze staÍt Íegionaal beschermingswerk. Daartoe is het lmd opgedeeld in 4 distÍicten eo koIm er 3

regionale consulenten.
- Seziming op to€komst weidevogels. Deze is onze&er ale de huidige ootwi&telingeo op leodborwtodrllven
doorgrm.
- Rapen kievitseieren aan banden gelegd. Bespreking van diverse bepalingcn ven een Reporrlieutet, iDggtrd€
2l jen. 1994.

De Winterkaning (VWG Castricum) jrg. 29 nr. l, maart 1994
- Rofoogels in het Noord-Hollands DuinÍes€Ív.rt. Tmarne vm Buirerd vu 3 p. in 1988 nasr 15 p. in
1993; van Sperwer van 8 p. in 1988 naar 16 p. in 1993; 5 p. Havik in 1993, na eeÍste vestigingm eind

'80erjaren bij Egmond en l99O bij Schoorl.

III. Ontvangen rapporten en boek.

L.S. Buurma & J. Kluiters, 183 x 12 uur Vogeltrek in Nederland. Een verslag en een
poging tot evaluatie van de Nationale Vogeltrekteldag op zondag 8 októer f989. Uitg.
Vogelbescherming, Zeist.
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R. G. Bijlsma, m.m.v. A.-M. Blomert, W. van Manen & M. Quist, Ecologische Atlas
van de Nederlandse Roofvogels. Haarlem 1993. Monumentaal overzichtswerk over onze
12 inheemse soorten roofvogels. F,en reuzenstap vooruit sedert Luuk Tinbergen's
'Roofvogels' (uitg. N.J.N.,1937). Bevat o.m. de lang geheim gehouden onthullingen van
de È20 broedgevallen van de Slechtvalk in Nederland (1926-1992). De bloedstollende
foto's zijn behalve esthetisch ook zeer informatief van aard. In het boek worden eigen
veldresultaten uit de Nederlandse bossen gerelateerd aan veel internationale en nationale
roofvogelliteratuur. (Het VWGA-exemplaar is ondergebracht bij de Stichting Heimans en
Thijsse-archief, Plantage Middenlaan 2).

E.R. Osieck & F. Hustings, Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in
Nederland. Uitgave Vogelbescherming, Zeist jan. 1994. 19 soorten broeàvogels met
kleine populaties zijn >75% achteruitgegaan, en zijn sterk bedreigd. Er zijn vijf
vogelsoorten na 1950 zo goed als verdwenen. Nog eens 23 soorten z1jn25-5A%o
achteruitgegaan en zijn bedreigd. 24 soorten zijn als kwetsbaar aan te merken. Toraàl
staan er nu 5ó vogelsoorten op de nederlandse Rode Lijst.
Voor 20 in Nederland voorkomende soorten (w.o.ll soorten trekvogels) is Nederland
intemationaal bij uitstek van betekenis (de zgn. 'Blauwe lijst').

Vogelbescherming Nederland & Birdlife International, Trekvogels veilig retour. Zeist,
maaÍt 1994.
Brochure over vijftien beschermingsprojecten voor trekvogels, zowel in Europa als in
Afrika.

Wie bovenstaande regionale vogeltijdschrifren wil buien kan daartoe terechÍ
in de Plantagebibliotheek, Plantage Middenlaan 45, of zich opgeven voor de
leesmap d.ie eens per kwartaal circuleert onder VWGA-leden, bij He* de
Groot tel. il1&14.
Het archief van de VWGA, op aÍspraok te raadplegen bij Ruud Wek,
Spuistraat 302 l0l2 W Amsterdam tel. 6279024, onlvangt graag
rapportages, elders verschenen publicaties en archivalia m.b.t- vogels en
vogelgebieden in en om Amsterdam.

I
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