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OPROEP

Dit zijn de laatste excursies georganiseerd door onderstaande
excursiecornmissie. Welke leden nemen deze organisatie nu voor hun
rekening?!
Geihteresseerden kunnen contact opnemen met Dana Constandse (6761997)

EXCURSIES

Zaterdag 5 november 1994. Pier van IJmuiden.
Zeekoeten, zeeëenden, duikers, Useenden. Niets is gegarandeerd, maar alles
behoort tot de mogelijktreden. Missihien ook nog u/el een zeehond of een
walvis. Na een paar uur pierewaaien kunnen we misschien nog een
strandwandeling maken of een bezoekje brengen aan de duinen en daarna
ergerur een kop snert gaan scoren.
We vertrekken om 8.(X) uur vanaf het Stadionplein tussen de twee Febo's
aldaar. Opgeven bij Ellen (6241123).

Zondag 11 december 19,4. Zuidwest Friesland.
We rijden met de auto door het Friese platteland op zoek naar ganzen, die
hier in de winter met tienduizenden aanwezig zijn, maar ongetwijfeld komen
we ook nog wel andere vogels tegen. Tussendoor duiken we nog ergens de
kroeg in voor koffie of iets anders, appeltaart met slagroom en een plas.
Vertrek wederom vanaf het stadionplein om 8.fi) uur. Opgeven alweer bij
Ellen-

Zondag 15 januari 195. Amsterdamse Waterleidingduinen.
Een excursie voor mensen die houden van een stevige wandeling die voert
door bossen en duinen, langs meren en kanalen. Qua vogels kunnen we dus
rekenen op typische bosbewoners zoals spechten, Boomklever, vinkachtigen,
maar ook diverse eende- en futesoorten, benevens een Roerdomp en/of een
Usvogel. De tocht eindi4 waar hij begonnen is, bij uitspanning 'De Oase',
alwaar we nog een kopje koffie kunnen drinken en een plas doen.
Tussendoor zijn we wat betreft sanitair aangewezen op het struweel.
Het wordt saai, maar we vertrekken weer om 8.00 uur vanaf het Stadionplein
en we geven ons weer op bij Ellen (6241123).
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OPROEP

Zolang er geen leden bereid zijn om contactavonden te organiseren, wordt dit
het komende jaar in zeer beperkte mate door het bestuur gedaan. Er komt
dus alleen nog een contactavond op 10 januari!
Dus als jii dé verdere contactavonden gaat organiseren, bel dan even naar
Dana ConstaÍdse (67 6197).

CONTACTAVOND

OPEN INLOOPAVOND

**:t*Kom een kwartier neutzen of blijf de hele xyerrdl:t:t**
**Introdués welkom**

Dinsdeg 10 januari 1995, tussen 20.fi) en 22.15 tw
Het is bijna twee jaar geleden dat we een bijeenkomst hielden waar leden van
de vogelwerkgroep lieten zien en horen wat ze voor vogelactiviteiten
verrichten. Deze avond is toen heel positief geëvalueerd en van de meeste
aanwezigen mochten we er wel elke twee jaar een houden. We doen dat dus
nu \ileer en ook weer in de vorm van een markt, waarbij iedereen de
gelegenheid heeft om bij verschillende tafels langs te gíran, vragen te stellen
en in gesprek te komen met de 'informanten' en met elkaar.

Nu al hebben de volgende personen toegezegd te komen als informant:
* Martin Melchers-met het laatste nieuws over het Amsterdamse vogelboek,
waarvoor hij ook nog medewerkers zoetÍ (bv om in de stad naar broedende
mussen te zoeken).
* Joop Andriese en Frans van Zutphen, - die nestkasten verzorgen, o.a. voor
Kerk- en Steenuilen, Torenvalken en kleine holenbroeders.
* Paul Marcus - over zijn werk als vogelconsulent (drama's en successen),
over slaapplaatstellingen van de Blauwe Kiekendief, en de inventarisatie van
het Sloterpark.
* Henk de Groot - die nog steeds een opvolger zoekt voor de Amstelveense
Poel, laat zien hoe boeiend het inventariseren daar kan zijn.
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x Ruud Vlek - met een tafel vol bijzondere archivalia uit ons historisch
archief.
* Frank Visbeen - over de bescherming van de weidevogels in Vy'aterland en
over zijn inventarisaties.
x Jan-Hendrik van Oers - met gegevens over de voorjaarscursus (inschrijving
geopend!)
* Gerard Schuitemaker - over problemen en successen van de actiegroep
'Gierzrvaluwen onder de pannen'.
* Peter Pover, die werkt bij Noordhollandse projecten van SVN, vooral
tenbehoeve van de 'lelijke eendjes van de landbouw'.

Gelijktijdig draaien er non-stop vogelvideo's van Hessel Boerboom, Peter
Scholten en/of Adry Streefland; afgewisseld met door Ruud Vlek opgenomen
AT5-flitsen van V\ryGJeden in het nieuws. Er wordt niet alleen koffie en
thee geschonken.

* lVie deze avond ook nog informant wil zdn en een tafeltje nodig heeft: bel
even met Dana Constandse (6761»7) of Jan-Hendrik van Oers (6184504)

De bijeenkomst vindt plaats op de eerste verdieping van het Hugo de
Vriescentrum, Plantage Middelaan 2E. Bellen links van de deur op de tweede
bel (s'avonds niet op de eerste).
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EXCURSIE BALGZAND

Àdry Streefland

Gienwaluw 32 (1994) nr.3

6-8-1994

Zaterdagmiddag kwart voor vier op het Amstelstation. "Hoi Martin, waar is
de rest?". 'Oh, een beetje vroeg nog'. Dan is het kwart over vier, en er is
niemand meer die arriveert. Even naar huis bellen: 'wat... ,verzamelen op
het SadionpleirÍ!?'.
Snel daarheen om misschien de rest op te halen, doch iedereen is al weg.
Dan gaan we met de Panda in een sneltreinvaart naar Den0ever, een
vluchtige blik werpend op enkele Lepelaars, Wulpen en veel Kieviten in de
polders. Gelukkig arriveren we nog op tijd. Nu is het de beurt aan
Dhr.Otter, die uitgebreid vertelt over de flora en fauna op het waddengebied.
Meerdere soorten meeuwen en sterns zitten al bijeen op het wad. Nu en dan
verlaten Zwarte Ruiters het wad en vliegen landinwaarts.- Hoor je hun roep
dan is het vaak toch nog speuren in de lucht om ze te zien. Na het passeren
van een stervende botulisme-meeu\il passeert een Bruine Kiekendief die door
Visdiefies wordt lastiggevallen.
Bij de buitendijkse restanten van een Kokmeeuwenkolonie, steken we de dijk
over om binnendijks terug te keren naar de observatiehut. Nog steeds
passeren Zwarte Ruiters en op de oevers van het dijkkanaal bevinden zich
meerdere Oeverlopers. Bij de observatiehut aangekomen, wordt het echt
z\ryeten voor Dhr. Otter.
Her en der dienen de telescopen op de weinige Lachsterns ingesteld te
worden. Zijn die uit beeld verdwenen, dan kan men nog genieten van
Zilverplevieren, Steenlopers en Rosse Grutto's. De vogels steken schitterend
af tegen de ondergaande zon.
Inmiddels start de befaamde Zwarte Sternfek. In grote groepen trekken zij
nu langs, westwaarts naar hun slaapplaatsen. Ook de meeste excursiegangers
volgen dit voorbeeld.
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EEN KOLONIE VERHUIST

Joh.J.Frieswijk

In het NOS-programma 'Van gewest tot gewest' werd op 26 juli 1994 ruime
aandacht besteed aan de (nieuwe) visdievenkolonie in Polder IJdoorn bij
Durgerdam. 'Een kolonie verhuist' was de titel van de reportage, waarin
verteld werd hoe, door toedoen van de Vogelwerkgroep Amsterdam, een
koloniebroedplaats voor Visdieven werd gecreëerd. Dit als compensatie voor
de broedgelegenheid die verloren zov gaar, door werkzaamheden bij het
verkeersknooppunt Nieuwe Meer.
Hetgeen al jaren dreigde, gebeurde in L994: door aanleg van de sneltrambaan
Sloterdijk-Amsterdam Zuidoost ging een visdievenkolonie van formaat (zo'n
800 broedparen in 1993) verloren. Niko Groen, lid van VWG Amsterdam,
vooÍzag de televisiebeelden van deskundig commentaar. Er waren ook
historische beelden van de toestand op knooppunt Nieuwe Meer in 1991.
Voor wie de voorgeschiedenis niet kent: in 1985 beschreefJoop Buker in De
Gierzwaluw de ontdekking (in 1981) van een visdievenkolonie in de
middenberm van de Nieuwe Haagseweg. De kolonie, die de geschiedenis zou
ingaan als de kolonie van het verkeersknooppunt Nieuwe Meer, omvatte toen
75 à l0O paren.
Terug naar Polder IJdoorn. Volgens Niko Groen waren er in 1994 naar
schatting 350 visdievenparen op de IJdoornbroedplaats, die in 1991/92 werd
aangelegd, neergestreken. Dat is aanzienlijk meer dan in L992 en 1993.
Voor het zover was, moest er wel worden gelokt. Daarbij werd gebruik
gemaakt van natuurgetrouwe kunststof modellen, vervaardigd door
beeldhouwer-vogelaar Theo Mulder, en cassettenbandjes met zogenaamd
adverteergeluid van Visdieven, die ter aanmoediging van overvliegende
vogels werden afgedraaid. De demonstratie van de techniek leverde uiteraard
aardige televisiebeelden op.
Tussen haakjes: Kokmeeuwen bezetten het nieuwe broedgebied met een
ongeveer even groot aantal broedparen als de Visdieven. Zij moesten het
zonder modellen en cassettebandjes stellen, wat ze kennelijk heel goed
afging.
Diverse instanties droegen hun steen(tje) bij: Natuurmonumenten als eigenaar
van de grond waarop de broedplaats werd aangelegd; ook Rijkswaterstaat,
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Provincie Noord-
Holland en de Gemeente Amsterdam werden in het programma genoemd.
Zo'n f 320.000,-- in totaal was met de operatie gemoeid. Niet iedereen
begreep dat de 'verhuizing' bittere noodzaak was. Men (her-)leze de boze

l
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brief van Nico Jansen in De Gierzwaluw van l9l) en de reactie van Niko
Groen daarop.
Visdieven zijn kennelijk belangrijk nieuws in komkommertijd (spiering, die
Visdieven graag aan hun jongen voeren, ruikt overigens sterk naar
komkommer). De avond voor de uitzending van het NOS-programma, op 25
juli dus, had AT5 in een 'nieuwsflits' al enige aandacht aan de 'verhuizing'
besteed. Onder de titel Visdiefies (voorzien van het portret van eenjonge
Kokmeeuw!) mocht Niko Groen (voor de verandering Erik Groen genoemd)
iets vertellen over de geslaagde poging een nieuwe visdievenkolonie te
stichten op Amsterdams grondgebied. Ook bij deze mini-uitzending waren de
visdiefmodellen van de partij.
Tot besluit wil ik nog even stilstaan bij de titel van de NOS-reportageidit
artikel. Ik vraag mij namelijk af of er wel een visdievenkolonie verhuisd is!
Knooppunt Nieuwe Meer herbergde voor de 'verhuizing' naar schatting
ongeveer 800 visdievenparen. tvlet 350 paren in de Udoornpolder zijn er dus
onderweg wel wat Visdieven zoekgeraakt (welke verhuizer durft met minder
dan 5O% vAn een inboedel op het nieuwe adres aan te komen?). Bovendien is
er (tot dusverre) geen ringvangst gedaan, die kan bewijzen dat een
oorspronkelijke bewoner van verkeersknooppunt Nieuwe Meer zich als
broedvogel vestigde in Polder Udoorn...
Dat neemt niet weg, dat er sprake is van een succesvolle poging tot
'natuurbouw', zoals dat in nieuw-nederlands heet. Alle beffokkenen mogen
tevreden zijn met het resultaat!

Voor wie de geschiedenis van de Visdieven nog eens wil nalezen, volgt hier
de literatuur in (chrono-)logische volgorde.

Buker,J., 1985.

Groen,N., 1992.

Jansen,N., 1992.
Groen,N., 1992.

Groen,N., 1992.

Joh.J. Frieswijk
Gerard Terborgstraat 51 III
1071 TL Amsterdam

Visdief- en meeuwenkolonies langs autosnelwegen bij
Amsterdam. De Gierzwalw 23:4-6.
De Visdiefies rond Masterdam moeten weer verhuizen.
de Gierzwaluw 30:5-10.
Ingezonden brief. De Gierzwaluw 30:57,58.
Reactie op ingezonden brief.
De Gierzwaluw 30:58,59.
Populatieverloop van de Visdief in het midden van
Noord-Holland. De Graspieper 12:123-131.
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DIEMERZEEDIJK

Nirk Z[ilmans

Augustus 1993.
Ik weet het nog goed. Aangespoord door een collega had ik mij
voorgenomen het gebied ten noorden van de Diemerzeedijk te bezoeken. De
doodlopende weg langs het Amsterdam-Rijnkanaal kende ik reeds van
autobezoekjes om aan de oostelijk gelegen rietvelden de Bruine Kiekendief te
observeren, maar wat aan de noordkant lag wist ik eigenlijk niet. Die
nazomer had ik, met de nodige informatie op zak, het plan opgevat dat
noordelijke gebied eens voorzichtig te gaan verkennen.

'Waar de weg doodloopt met de fiets aan de hand dwars door het rietmoeras
naar de dijk', waren de laatste instructies. Geen sinecure na een aantal dagen
met regen. Tijdens de worsteling raakte ik in gesprek met een mede
ploeteraar, die zich ook aan de grote oversteek gewaagd had. Eenmaal
aangekomen op de dijk wist hij me, nog uithijgend, onmiddellijk al
enthousiast te maken door zijn lyrische uitweidingen over het gebied.
Nog maar enkele weken van zijn pensioen verwijderd, placht deze politieman
van Bureau Noord afdeling zedendelicten zijn frustraties ten aanzien van zijn
baan af te reageren door dit rustieke gebied te frequenteren om te genieten
van de rust en de grote diversiteit aan dierlijk leven. Vooral de zwoele
zomermaanden hadden zijn voorkeur. Hij vertelde dat hij dan intens kon
genieten van de serene rust, veredeld met de nrzafig van de zomervogels en
slechts af en toe wreed verstoord door het klaaglijk 'klieeh' van de om
voedsel bedelende , zojuist uitgevlogen Haviksjongen. Nieuwsgierig keek ik
om mij heen en zag recht voor me een afgebakend stu§e Usselmeer met
rustende Grote Mantelmeeuwen en drogende Aalscholvers. Rechts van mij,
badend in het zonlicht, de Vijftroek en links van mij een aan vroeger tijden
herinnerend karrespoor dat verder lopend door een opgaand wilgenbos aan
het oog werd onttrokken.

Na het karrespoor, een in slechte staat verkerende geasfalteerde weg, met aan
de linkerkant een paradijsje in wording voor steltlopers -in de vorm van een
met regenwater volgelopen afgraving met ontluikende moerasbegroeiing- en
in het verlengde hiervan wilgestruweel met een onderbegroeiing van vlier en
brandnetel.
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Aan de rechterkant ruderale vegetatie afgewisseld met bomen, die een grote
belofte inhield voor de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de families
Sylviidae, Turdidae en Fringillidae.

Dit alles in mij opnemend, drong het eigenlijk pas goed tot mij door dat hij
haviksjongen had gezegd. Haviksjongen? De Havik, hier bij Amsterdam?
Na hem in eerste instantie ingeschat te hebben als een kenner, begon ik danig
te twijfelen aan zijn waarnemingsvermogen. Daarom besloot ik mijn eigen
twijfelachtige deskundigheid de komende weken op de proef te stellen, nog
onlundig wat de gevolgen voor mij zouden zijn.

Nu precies een jaar later, na zelf de hele broedcyclus van hetzelfde
Havikpaar meegemaakt te hebben, moet ik nog vaak aan hem denken.
Inmiddels is hii gepensioneerd en vaart gepassioneerd met een tweedehands
zeesleper op de Waddenzee. Ik heb zijn plaats ingenomen en geniet van mijn
eigen bijzondere momenten, nu en drn opgeschrikt door het 'bie,bie,bie' van
een vlucht Regenwulpen. Mijmeringen die in mijn herinnering zullen worden
gekoesterd.

Ik kwam tot het besef dat, waar ik voorheen naar de Waterleidingduinen
moest om Witgatjes, Oeverlopers en Ilsvogels Íe zien, nu terccht kan bij de
Diemerzeedijk. rilaar ik voorheen naar het Westelijk Havengebied moest om
Bruine Kiekendieven, Bontbekplevieren en Blauwborsten te zien, kan ik er nu
hier van genieten. Waar ik voorheen naar de Flevopolders moest om
Buizerds, Baardmannetjes en Grauwe Ganzen te zien, kan ik nu volstaan met
het bezoek aan een slechts tien hectare groot gebied onder de rook van
Amsterdam, met bovendien kans op regelmatig bezoek van Lepelaars en een
ilrcidentele waarneming van Roerdomp, Waterrral, Purperreiger en Hop.

Wat is het toch jammer daÍ er nog zo weinig van die overhoekjes aanwezig
zijn in Nederland. Na de calamiteiten rond het kappen zonder vergunning bij
de aanvang van het broedseizoen 1994 en de hierop volgende acties
mijrrcrzijds is een eerst bedreiging redelijk succesvol afgewend. Maar een
tweede, nog grotere bedreiging ligt op de loer. Als de bouw van Nieuw-Oost
doorgaat, zalhet gebied gesaneerd worden en gaan dienen als stadspark voor
de nieuwe bewoners met alle natuuronvriendelijke gevolgen vandien.
Als je praat over behoud van het landelijk gebied buiten de ecologische
hoofdstructuur komt dit kleine natuurgebied met al zijn waardevolle
elementen alleszins in aanmerking. En dient in het belang van mens en dier
ten allen tijde in zijn huidige soortenrijke vorm behouden te blijven. Niet in
de eerste plaats voor de individuele vogelliefhebber, maar wel voor het
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behoud van de Nederlandse vogelpopulatie die van vele kanten wordt
bedreigd.

Augustus 1994.
Het aardige van deze maand is dat de herfst in het verschiet ligt. Een
ongeduldig wachten op de jaarlijks terugkerende eerste pioniers van het
invasieleger dat nu in het noorden samengesteld wordt.
Dit najaar zullen we nog kunnen genieten van de Koperwieken, Kramsvogels
en Beflijsters die hier op doortrek zijn; Sperwers, Buizerds en Haviken die
hier hun jachtgebied hebben en Brilduikers, Smienten en gaÍrzen, die hier hun
winterrust zullen vinden.
Hoeveel tijd is de vogels en ons nog gegund?

Nirk Zijlmans
September 1994

Havik op de Diemerzeedijk Mrk Zijlmans
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BROEDVOGELS VAN WATERLAND-OOST IN 1993

Rob L. Vogel (SOVON)

Veel vogelaars mogen in het voorjaar graag een dagje Waterland ,doen,. Wat
is er ook mooier dan op een mooie aprilochtend over de bedauwde graslan-
den van Waterland te turen, wanneer de eerste zormestralen deze een wanne
gloedvolle kleur geven. Groepjes Grutto's jakkeren luidruchtig door het
luchtruim en de kolderieke baltsvluchten van de rJVatersnip kunnen op weinig
plaatsen zo mooi worden bewonderd als in De Munt in waterland. Het meest
spectaculair zijn misschien wel de groepen weidevogels die geagiteerd een
Bruine Kiekendief achtervolgen, die de euvele moed heeft gehad hun territo-
rium binnen te dringen. Vooral Grutlo en Scholekster wedijveren wie van
hen de meest vennetele aanvallen op de snoodaard durft uit te voeren.
Nog is Waterland rijk aan weidevogels, maar donkere wolken palken zich
samen boven het gebied. De grondwateronttrekking neemt steeds grotere
vormen aan en de graslandpercelen worden steeds vroeger gemaaid.
Voorlopig behoort Waterland nog tot de beste weidevogelgebieden van
Nederland. Dit komt mede door het zorgwldige beheer van staatsbosbeheer
(die veel reservaten in het gebied in eigendom heeft), terwijl ook het
Samenwerkingsverband W'aterland goed werk verricht.
SBatsbosbeheer heeft een professionele inventariseerder van het SOVON-
bureau gevraagd om de ruim 600 ha aan Relatienotagebieden op broedvogels
te inventariseren. Ten aanzien van planning en evaluatie van het beheer is het
namelijk belangrijk om over gedetailleerde gegevens te beschikken van
weidevogels. Behalve voor weidevogels is het gebied van belang voor
broedvogels van moeras en waterkant, zcdiat deze ook zijn onderzocht.
Het veldwerk werd behalve door de schrijver van dit artikel uitgevoerd door
Ton Pieters (SBB).
Deze bijdrage is een verkorte weergave van het SOVON-rapport over deze
inventarisatie (Vogel 1994).

Gebied
De veen-klei graslanden van Waterland-Oost liggen ten oosten van de N 247
(Amsterdam-Broek in Waterland-Monnickendam) en worden in het noorden
begrensd door de Purmerringvaart, in het oosten door Gouwzee en usselmeer
en in het zuiden door Amsterdam en het U. Binnen Waterland-Oost zijn
alleen de Relatienoragebieden en de buitendijkse sBB-bezittingen langs de
Gouwzee onder de loep genomen. Voor Nederlandse begrippen is de
doorsnijding met wegen nog steeds gering. Behalve de lint-bebouwing van
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Zuiderwoude en Holysloot bevindt de meeste bebouwing zich langs de IJssel-
meerdijk.
Het gebied omvat uitgestrekte graslandgebieden die worden doorsneden door
open water; de zogenaamde Dieën en Ae's. De graslanden zijn kruidenarm
met naast Engels raaigras ook timothee, veldbeemd, ruwbeemd en beemlang-
bloem. In vochtiger graslanden komen witbol, geknikte vossestaart, rood
zwenkgras, liesgras en f,ioringras veelvuldig voor (Anonymus 1990). De
graslandpercelen worden van elkaar gescheiden door een netwerk van sloten
die in breedte variëren van één tot drie meter. Langs de slootranden is amper
oevervegetatie aanwezig. Dit is wel het geval langs de Dieën, Ae's (smalle
rietvegetatie met soms een verlandingszone van zegge en liesgras).

Beheer
In een Relatienotagebied staat de overheid een op natuur en landschap
afgestemd grondgebruik voor. Een derde deel van de onderzochte
Relatienotagebieden is reservaatsgebied. Hier wordt ernaar gestreefd om alle
gronden op termijn te verwerven en in beheer te stellen van Íratuurbe-
schermingsorganisaties, in dit geval SBB. Hieraan voorafgaand kunnen
boeren op basis van vrijwilligheid een beheersovereenkomst afsluiten. Dit
houdt in dat het gebied een landbouwfunctie zal behouden maar dat de
bedrijfsvoering tevens gericht is op behoud van nafiiur en landschap.

l{erkw[ize
De inventarisatie werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van het SOVON-
broedvogelonderzoek (van Dijk 1993). Zo'néén tot twee uur voor zonsop-
gang werd gestart bij de moeraselementen. Na zonsopgang werd begonnen
met de kartering van weidevogels, waarbij moerasvogels 'en passant' werden
genoteerd. Vaak is ook langs de oevers van de Dieën en Ae's gevaren om
moerasvogels in te tekenen. Weidevogels werden tijdens de eerste ronde op
kaarten ingetekend door alle percelen systematisch af te speuren op
nestelende weidevogels vanaf de IJsselmeerdijk, wegen of karresporen (deels
vanuit een terreinauto). In onoverzichtelijke gebieden werden de percelen
betreden. Tijdens de tweede ronde stond het gras al hoog, zodat meer
insteken in de percelen noodzakelijk waren. Kievit en Grutto werden, in
tegenstelling tot de andere weidevogels, alleen op de eerste en tweede ronde
(tot en met 12 mei) gekarteerd omdat er later (geringe) verplaatsingen
optreden ten gevolge van maaien en aanwezigheid van predatoren.
De veldbezoeken vonden plaats op 17 dagen in de periode half april-begin
juli.
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Tabel l. Aantal paren vm de integrml gekart€erde soort€n ln Woterlrnd-Oct (612 hs). N = aantal paren, N/100
ha = dichtheid per 1(X) ha, excl. open yàterylakten. Betekenis Rode Liíst (RL) motieven: A = ínternstionale
betekenis,B=sterkbedr€igd,C:bedreigd,D=kwetsbar,-=geenRodeLiist-sooí.
RL SooÍt

B/D
Fuut
Roerdomp
Knobbelzwan
Grauwe Gans
Nijlgans
Bergend
Smiena

KÍakÉnd
\\rinteraling
Wilde Emd
Zomertaling
§lobend
Tafelend
Kuifend
Bruine KiekendÈf
ToÍenYalt
Faat
WaÍenal
WateÍlroen
MËÍkcr
ScholeksteÍ
Klmt
Boilbelelevier
Kievit
Kcmphm
Watersnip
Grueo
Turclur
Kokmv
Visdief
IfuekGk
Ransuil
Veldlmserik
Graspieper
Gcb Kwikstaarr
BLruvbost
Sprinldumieuuger
Smr
Rietzanger
Bosriezmger
Kleine l(rekiet
Grcte Karckiei
Spotvogel
Braamsluiper
Gmsmus
Bardmnetje
EksteÍ
Zwarte KÍui
Puser
Kneu
Rietgors

55
1

l5
44

1

10
z
a

5
l8E

9
&

3

14

6
6

29
4
ï)

175
99
I
I

3t6
l6
14

501
145

250
50
l3
2

86
35
39
7
3
7

128
t7

453
5

11

2
9
4
7

10

6
15

9.2
0.2
2.5
7.3
0.2
1.7
0.3

t3.7
0.8

31.3
1.5

to.7
0.5
2.1
1.0
1.0
4.E
o.7
5.0

29.2
16.5
o.2
o.2

52.7
2.7
5.7

83.5
24.2

+
+

2.2
0.3

14.3
5.t
6.5
t.2
0.5
1.2

21.3
2.8

56.6
0.8
1.8
0.3
1.5
o.1
1.2
t.7
1.0
2.5

37.8

c

D/A
D

B
c
ctA
c

c

c
c

:,

,ro
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Resultaten
In 1993 werden twee soorten kolonievogels (Kokmeeuw en Visdiefl vastge-

steld, 2l soorten die kenmerkend zijn voor water- en moerasgebieden, 13

weidevogelsoorten en 15 soorten van ruigten of kleinschalige landschappen
(tabel 1). Liefst 13 soorten broedvogels van Waterland-Oost komen voor op
de Rode Lijst (Osieck & Hustings 1994).

In alle delen van Waterland-Oost bereikten weidevogels een hoge dichtheid.
De flinke concentratie Kieviten en de graslandzangers (Veldleeuwerik,

Graspieper en Gele Kwikstaart) in de Rijperweeren-Barnegat sprong in het

oog, evenals de voorliefde van de Watersnip voor het gebied De Munt.
De buitendijkse moerassen boden een thuishaven aan vrijwel alle in het
gebied vastgestelde moerasvogels. Roerdomp en Bruine Kiekendief hadden

een voorkeur voor de rietmoerassen langs de Gouwzee, in tegenstelling tot de

Grote Karekieten die juist langs de Dieën en Ae's voorkwamen' op plaatsen

met zwaar oeverriet,

Enkele aansprekende soorten
Het voert te ver om in dit artikel alle soorten te bespreken, vandaar dat we

het bij drie voorbeelden laten.

Kemphaan (16 paar) figuur 2
De telling heeft betrekking op waargenomen vrouwtjes in mei. Begin juni
arriveerden de eerste groepen pleisterende Kemphanen alweer uit noordeldker

streken. In het Relatienotagebied kwam de soort voor in de Peereboom en ten

noorden van de Rijperweg.

Grutto (501 paar) figuur I
Met zo'n vijftronderd gruttoparen behoort het Relatienotagebied Waterland-

Oost (nog) tot de belangrijkste gruttogebieden van Noord-Holland en zelfs

van Nederland. De gemiddelde dichtheid van 83.7 paar/100 ha grasland ligt
ver boven de gemiddelden van 32.5 paaill0D ha en 34.3 paari100 ha die

resp. Scharringa (1993) en van Manen (1990) voor de veenweidegebieden

van Zaanstreek/Waterland opgeven. Tenminste tien procent van het

broedbestand van de ZaanstreekJWaterland (4800-5200 paar) broedt in het dit
gebied.
Uit onderzoek van Parmentier & Visbeen (1994) bleek dat de dichtheid aan

gevonden nesten op maailand met een beperkt maairegime hoger was dan de

gemiddelde nestdichtheid (resp. 108 nesten/l0O ha en 53 nesten/l0O ha).

Visbeen & Parmentier vonden in 1993 op maailand overigens een matig

uitkomstsucces: 58 %.
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KM

Verspreidingskaart
Grutto 501 paar

figuur I
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verspreidingskaan
Kemphaan ló paar

Versprcrdingskaan-
BurrrJntrnncllc.l pmr

Íiguur 2.

figuur 3.
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Baardmannetje (4 paar) figuur 3
Baardmannetjes werden alleen waargenomen in de buitendijkse riewelden. In
drie van de vier gevallen handelde het om paren met pas uitgevlogenjongen.
Vermoedelijk was 1993 voor Baardmannen een slecht jaar in dit gebied; in
het jaar ervoor waren ca. 25 paar in de buitendijkse rietvelden aanwezig, en
één binnendijks in de Groote Meer (T. Pieters).

Ontwikkelingen
Gaat het nu goed of juist slecht met de weidevogels in Waterland? In de
Zaanstreek is de Grutto in de jaren zeventig bijna gehalveerd, om in de
tweede helft van de jaren tachtig weer iets uit het dal te krabbelen (van der
Hut 1993). Het is aannemeldk dat dit ook voor Waterland geldt. Systema-
tische tellingen van weidevogels door het Samenwerkingsverband Waterland
(let wel: het betreft legsels) wijzen op een gemiddeld genomen stabiele
weidevogelpopulatie vanaf ca. 1985 (Guldemond et al. L993, Parmentier &
Visbeen 1D4).
Rijperweg en Barnegat worden al enige jaren door de provincie geteld
(Scharringa 1992). Sedert 1988 is in de deelgebieden Peereboom en De Munt
informatie verzameld door SBB of SOVON. De reeks is kort maaÍ suggereert
dat de meeste weidevogels in deze tijdspanne stabiel bleven of licht
toenamen. De stelflopers (Scholekster, Kievit, Grutto, Kemphaan, Tureluur,
Watersnip) blijven min of meer stabiel met flinke schommelingen van jaar tot
jaar terwijl de graslandzangers iets toe lijken te nemen (Veldleeuwerik,
Graspieper en Gele Kwikstaart).

Tabcl2. Landeliikè en provinciale b€tekenis vm de Rode Liist{oorten in Wsterlmd-Oost (N= amtal parctr,
NH%= prmentuel aandel Wàterlirnd in provincie-totaal, NL%= procentue€l mndeel Waterland in totaal
Ned€rlrnd). Bronnen: Ruitenbeek et al. lgm & Scherrings 1993.

Gebied Wtl-OosÍ
N

NLNL
N

NH
%

NH
N

RGrdomp
ZomeÍtaling
Kluut
BontbekplevieÍ
Kemphan
WateÍsnip
Grutto
Tureluur
Visdief
Snor
Rieuanger
Grote Karekiea
BaardmanneÍe

13-15
200-350
900-1500
190-240
t7$-Tto
20G.330

12.400-14.000
4600-5900
2mo-2500

150-270
1800-2700

2545
60-100

t50-275
1000-t900
E400-9400

350-500
40G800

240G.3100
85-100.000
z4-36.000
1 1.14.000
1000-1600
12-18.000
400-550

1300-2000

I
9
1

I
t6
34

501

145
50
7

t2E
5
4

7
3

0
0
7
t3
4
3
7

4
6
l4
5
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De betekenis van Waterland-Oost voor broedvogels
In Waterland-Oost komen 13 Rode Lijst-soorten als broedvogel voor (tabel

2). Het broedbestand van Grote Karekiet, Watersnip, Roerdomp, Kemphaan
en Rietzanger heeft een belangrijke provinciale betekenis. Landelijk gezien
heeft Waterland-Oost grote betekenis vanwege het voorkomen van Kempha-
nen en in iets mindere mate ook Zomertaling, Watersnip, Grutto, Tureluur,
Snor, Rietzanger en Grote Karekiet.
Het gebied is vooral van betekenis voor weidevogels en moerasvogels. De
dichtheid aan weidevogels is overal zeer hoog. Voor de overige Rode Lijst-
soorten zijn de buitendijkse rietvelden en het Barnegat van belang. Om een

indruk te krijgen van het terreingebruik van deze soorten is de verspreiding
op een verzamelkaart \ryeergegeven (figuur 4).

89

Íiguur 4. VeÍzamelkaaÍten van de rodelijst-sooíen. excl. weidevogels (stip =t".ri onoa,

Woord van dank
Het veldwerk werd mede uitgevoerd door Ton Pieters (SBB). John van Bette-

ray, redacteur van SOVON, stimuleerde me tot het schrijven van dit artikeltje
en zorgde voor redactionele ondersteuning.

Rob L. Vogel
afdeling inventarisaties SOVON
Rijksstraatweg 178, 6573 Beek-Ubbergen
tel. 08895-43753
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DONDERVOGELS EN WEIDEVOGELS IN WATERLAND

Bert Kamp

Het Samenwerkingsverband Waterland nam meer dan 10 jaar geleden het
initiatief tot nestbescherming. Vogelaars en boeren werken ieder voorjaar
samen om tijdens de broedtijd van de weidevogels ,die samenvalt met de
agrarische voorjaarswerkzaamheden, het broedsucces van deze vogels zo
optimaal mogelijk te maken. Dit jaar is het aantal vrijwilligers de
t'weehonderd benaderd en werken er honderdzestien boeren mee. Er is over
en weer veel begrip ontstaan.

Het is verheugend, dat veel inwoners van Waterland zich als vrijwilliger
hebben aangemeld. Zij beseffen dat weidevogels en Waterland onafscheidelijk
zijt. Zij zien blijkbaar ook de realiteit: boeren moeten leven van hun bedrijf,
maar desondanks willen zij grng'boeren met weidevogels'. De vogels lopen
tijdens de voorjaarswerkzaamheden de grootste risico's. Door nesten met
stokken te markeren en nestbeschermers te plaatsen en andere kunstgrepen
toe te passen, stellen zij de boer in staat de nesten tijdens het landwerk te
ontzien. Hierdoor wordt op de beschermde percelen het broedsucces
aanmerkelijk verhoogd. De nestverliezen door landwerk en beweiding is circa
vijf procent. Op niet beschermde percelen gaat een veel hoger percentage
verloren.

Boeren en vogelaars zijn samen actief in april, mei en juni. Meer dan 10.000
uren worden de laatste jaren aan nestbescherming besteed. Vrijwilligers
hebben in de loop der jaren duizenden inventarisatieformulieren ingeleverd.
Voor elk perceel zi4n zo nauwkeurig mogelijk de volgende gegevens
bijgehouden: het aantal gevonden nesten per soort; het resultaat;
beweidingsdata; maaidatum; en andere landbewerkingen. De analyse van tien
jaar weidevogelgegevens beschaamt onze verwachtingen over de ontwikkeling
van de weidevogelstand op de beschermde percelen niet. Waterland heeft nog
steeds een goede stand en behoort tot de beste weidevogelgebieden in ons
Iand. De Grutto is licht afgenomen, de Kievit is stabiel en de Tureluur is
zelfs toegenomen.
De eerst berichten over het zojuist afgesloten broedseizoen 1994 zijn voor de
Grutto optimistisch. Er is laat gemaaid waardoor deze opvallende vogel een
gunstige rustperiode heeft gehad en de jongenproduktie op een behoorlijk peil
kon worden geschat. Dit is te danken aan de vrijwilligers die in de kille
maand april de gevonden nesten hebben gemarkeerd. Dit was te meer nodig
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omdat het landwerk zoals rollen en mesten door het natte weer vaak pas
midden april kon worden verricht.

Als vrijwillige vogelaar in Waterland zou ik dus van mening zijn dat het
huidige systeem een stabiliserende uitwerking heeft op de weidevogelstand.
ook staan praktisch alle in ons land bij weidevogels betrokken organisaties
zeer positief ten op zichte van nestbescherming. Zo niet de 'stichting
Dondervogels' die ook dit jaar weer de publiciteit zoekt met negatieve
berichtgeving over het samenwerkingsverband en ortze inspanningen totaal
negeert. zij blijft van mening dat: 'de huidige landbouw en nestbescherming
elkaar niet verdragen'. Een aan de Stichting verbonden bioloog noemt de
'nestbescherming een puur kosmetische operatie, goed voor het geweten van
de boer die kan zeggen dat hij samenwerkt met natuurbeschermers,.
Dezelfde bioloog wiens deskundige Grutto-artikelen ik in vogelperiodieken
overigens met respect en interesse lees, komt op 3l mei tot de conclusie dat:
'de gruttostand beter is dan andere jaren als er buiten de reservaten
nauwelijks weidevogels te vinden zijn'. Radicale en provocerende uitspraken
van een woordvoerder van de Dondervogels, die niet alleen verbazing en
ergernis wekken bij het samenwerkingsverband, maar zelfs een veroordeling
inhouden voor boeren in Waterland. Sterker nog, alle boeren die
samenwerken met weidevogelaars om te redden wat er te redden valt, lijken
hun geweten te sussen door vogelaars op hun bedrijf toe te laten.

De stichting isoleert zich met dergelijke ongefundeerde uitspraken en lijkt in
Waterland onbereikbare doelstellingen na te jagen. Zij staat buiten de
realiteit. Deskundigheid over zaken die in het verleden en heden spelen, Iijkt
niet voorhanden. Blijkens een voorlichtingsfolder, die postbusnummer
vermeldt, maar geen telefoonnummer, is een Nationaal Landschapspark
waterland het visioen dat de stichting wil (helpen) realiseren. ook valt hierin
te lezen, dat er 'telkens nieuwe deeloplossingen moeten worden doorgeprikt'
vandaar dat men volhardt in het negeren van onze inspanningen.

Een grootschalige aanpak ten gunste van boer en natuur lijkt mij de eerste
jaren in ieder geval een illusie. wie de verkiezingsprogramma's van begin dit
jaar doorneemt en bezuinigingsplannen voor de komende jaren becijfert kan
niet anders dan spijtig concluderen dat natuur en milieu tot een sluiipost
lijken te zijn gedegradeerd. In dit politieke klimaat lijkt het uitgesloien dat
miljoenen extra beschikbaar komen voor ingrijpende natuurverbete.ing"n,
extra compensaties voor boeren, aankoop van land etc. Er bestaat nu reeds
een aankoopstop en er zal de komende jaren minstens I a 1,5 miljard nodig
zijn voor een intensievere aanpak van landschap- natuurherstel. Ràeds in
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november vorig jaar hebben talrijke natuur- en milieu-organisaties met een
achterban van meer dan twee miljoen stemgerechtigden in een open brief aan
de politieke partUen gewezen op de noodzaak van een offensief natuurbeleid,
waarbij een extra bedrag op de rijksbegroting werd geraamd van 400 miljoen
gulden per jaar. In de komende kabinetsperiode lijkt het uitgesloten dat
voldoende overheidsgelden voor natuurverbetering beschikbaar komen.
Natuur en milieu zullen helaas geen belangrijke pijler van het overheidsbeleid
vormen.
welke aanpak is in waterlan<i onder deze omstandigheden nu doeltreffend,
als we ons tot de weidevogels beperken? Moeten we wachten op wonderen
van overheidsmaatregelen en overheidsgeld, of ieder voorjaar in het veld
actief zijn met zoveel mogelijk boeren en vrijwilligers om het broedsucces zo
groot te maken. Als vogelaar die tien jaar geleden zijn eerste kievitsnest op
boerenland met een stok markeerde, heb ik nooit het gevoel gehad dat ik
door de boer als een overbodige lastpost werd beschouwd, laat staan voor
een puur kosmetische operatie werd misbruikt. We moeten dan ook ieder
voorjaar zorgen dat de stokken bij de nesten wordet gezet en niet langs de
zijlijn roepen dat het allemaal radicaal anders moet.

Scholekster bij haar beschermde nest Frank Visbeen
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Met afbrekende kritiek op onze inspanningen bewijst de Dondervogels onze
weidevogels een slechte dienst. Er wordt twijfel gezaaid over het nut van het
samenspel door boeren en vogelaars. Nieuwe vrijwilligers zouden
ontmoedigd kurmen worden om zich in volgende jaren aan te melden en ons
streven moet blijven om in de komende jaren geheel Waterland bij deze
weidevogelbescherming te betrekken. Met vallen en opstaan en in ons
achterhoofd soms de onzekerheid of wij altijd wel de juiste dingen doen. Er
gaan ieder jaar wel zaken verkeerd, maar wÍrnneer het jaarverslag dan weer
aantoont dat verreweg het grootste deel van de nesten zijn uitgekomen,
overheerst toch een gevoel van voldaanheid: de Hus is weer met succes
geklaard. En wanneer dan tenslotte de overheden de geldkraan mochten
opendraaien waardoor een grootschalige aanpak in Waterland mogelijk zou
worden, dan hebben wij tenminste gezorgd voor een zekere stabilisatie van
de weidevogelstand en wellicht hier en daar een kleine winst geboekt. En
vanuit deze basis zouden de weidevogels dan weer kunnen uitwaaieren naar
andere percelen en weer in aantal kunnen toenemen.

Weidevogellieftrebbers in de regio lYaterland en omgeving blijf het
weidevogelvraagstuk met nuchterheid en realiteitszin volgen, maar stel ons de
komende jaren niet teleur. Er staan nog veel boeren op de wachtlijst die om
hulp vragen en ook op hun percelen moet€n de stokken bij de nesten.

B. Kamp
Burg. HoggueÍstÍa t27I
1064 CP Amsterdam

a
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De Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) organiseert
taterdag 19 november de llde Noordhollandse vogeldag. Het onderwerp van deze dag
heeft betrekking op de Gouwzee en ontwikkelingen langs de lJsselmeerkust

DE 118 NOORDHOLLANDSE VOGELDAG
GOAWZEE ONDER EN BOVEN WATER

MIDCA.AEEMSÍER

hÓBN

WAAR? zaterdag 19 november
partycentrum de Doele
Koemarkt 56 Purmerend

EOAM
VOLENOAM

Programma

Zaal open en toegankelijk voor inrichting van stands

opening zaal voor het publiek I | ^'i:ïi3il"
Opening door de voorzitter van de SVN, Hugh Gallacher

Overhandiging van een speciale uitgave van de Graspieper 'Noordhollandse

IJsselmeerkust' aan een vooraanstaande Noordhollander

Planologische ontwikkelingen ten aanzien van de Gouwzee en de

IJsselmeerkust; lezing door Wim Ruitenbeek

Vegetatie in de Gouwzee; lezing door Roel Doef, als onderdeel van

werkzaamheden bij RIZA

Koffiepauze

Duikeenden in de Gouwzee: lezing door Piet Zomerdijk

Luchpauze

De macrofauna van de Gouwzee; lezing door Ruurd Noordhuis. als onderdeel

van werkzaamheden bij Riza

Diaverrassing

Sluiting door de voorzitter van de SVN. Hu-sh Gallacher

& È.lG

8.00

9.30

10.00

10.05

10.10

10.50

11.40

12.00

t2.40

14.30

15.20

15.45
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THEMADAG ,AMSTERDAM GROEN'': GROEN IN EN OM DE STAD

Adry Streefland

Op 29 september j.l. organiseerde het Milieucentrum-Amsterdam een

themadag en had hiervoor alle "groengroepen" uitgenodigd die in en om
Amsterdam actief zijn.
Zo'n25 groengroepen presenteerden zich in de speciale tent naast

Veldstudiecentrum "De Waterkant" op de noordelijke Overlanden op deze

verder stralende mooie nazomerdag. Deelnemers o.a.: Natuurvereniging "De
Ruige Hof"; Vereniging tot behoud van het Uselmeer; Stichting Egelopvang
Amstelveen; Groengroep Uithoorn; Wer§roep Sloterdijk; Vereniging
Vrienden van Frankendael etc. etc.

Om 11.00 uur verzamelden de ongeveer 75 deelnemers zich in het
Veldstudiecentrum om de diverse sprekers aan te horen. Allereerst het

Milieucentmm. Als kernpunt van haar betoog stelde het Milieucentrum zich
beschikbaar als aanspreekpunt voor de diverse groengroepen in contacten met
de diverse overheden om zodoende een gezamenlijke vuist te kunnen maken.
Daarna enkele sprekers werkzaam bij Ruimtelijke Ordening en Stadsecologie
van de stad Amsterdam. Kern van hun betoog was dat ambtenaren minder
kijk op groen hebben en dat stadsecologen geen tijd hebben om de hele dag

met schepnet en verrekijker door Amsterdam te rennen. M.a.w. biedt een of
meerdere groengroepen een bepaald terrein aan ter bescherming of onder-
steuning, dan dient dit verzoek vergezeld te gaan met een toelichting op de

natuurwaarde; dus ruim geïnventariseerd; desgewenst aangevuld met de

emotionele//psychologische waarden.
Positief nieuws kwam er ook van het 60-jarig Amsterdamse Bos. Enkele
rode-lijst soorten waaronder de Appelvink vestigden zich thans in het bos.
Verder zijn 500 soorten paddestoelen gei'nventariseerd.
Hierna kwamen enkele groengroepen aan het woord zoals Werkgroep
Sloterdijk, Werkloze jongerenproject "De Wiedijk' en Imkervereniging
Waterland. Zij vertelden het wel en wee in hun contacten met de lokale
overheden.
Na de biodynamische lunch werden de deelnemers in 5 groepen ingedeeld
voor de diverse workshops en excursies en werden thema's besproken zoals
ecologische verbindingen, kruip in de huid van een dier, ecologisch
natuurbeheer etc. etc.
Om 17.00 uur volgt de afsluiting waarbij algemeen de wens wordt geuit dat
deze "groendag" een vervolg verdient.
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NATUUR IN AMSTERDAM EN OP HET AMSTERDAMSE STRAND

Martin Melchers

Na de tweede wereldoorlog zijn er ten behoeve van de haven- en
stadsuitbreiding veel terreinen aan de stadsrand opgespoten. Kluten, Strand-
en Bontbekplevieren -broedvogels van kwelders, schorren en strandvlakten-
waren toen met tientallen broedparen op deze terreinen bij 's lands hoofdstad
te bewonderen. De Strandplevier verdween weer door de successie van de
begroeiing. Jaarlijk broeden nog steeds enkele Kluten en Bontbekplevieren in
marginale natuurgebiedjes.

Gezien de bedreiging van deze ple§es, dacht ik beginjaren negentig afscheid
te moeten nemen van de Bontbekplevier als broedvogel van Amsterdam.
Buiten Amsterdam doemde echter hoop voor mij op. Groot was mdn
verrassing toen in 1992 op het strand bij de zuidpier van Umuiden (een
geliefde vogelplek voor Amsterdamse ornithologen) een Bontbekplevier, aan
de rand van de daar aanwezige jonge duintjes, een compleet legsel van vier
eieren produceerde.
Het nest verdween spoedig op dit intensief gebruikte terrein, maar sinds
1910, toen Jac. P. Thijsse het mogelijke broeden van de Bontbekplevier bij
de noordpier van Umuiden beschreef, was dit voorzover wij konden nagaan,
weer het eerste broedgeval op het strand van Nederland (lees: vanaf Hoek
van Holland tot Den Helder).
In 1993 en 1994 ging het strand bij de zuidpier volledig op de schop. (In
Amsterdam broedde de Bontbekplevier overigens nog steeds o.a. op het
terrein van het toekomstige AJAX-stadion).
Er verscheen een grote jachthaven en een intensieve infrastructuur in de vorm
van geasfalteerde wegen, bestrate wandelpaden en enkele enorme
parkeerterreinen.
Met bloedend hart namen de natuurliefhebbers weer eens afscheid van een
waardevol floristisch en ornithologisch gebiedje.
Niet te lang getreurd, want achter een kunstmatig opgeworpen duinenrij werd
een groot spartelmeer gegraven. En er werd ter compensatie een -met veel
tam tam aangekondigd- natuurgebied aangelegd. In het blad Natuurbehoud
bevond zich een prachtige tekening van het gebied, inclusief de soorten die er
konden worden verwacht. Het gebied zou worden beheerd door de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de eigenaar van het
aangrenzende 'Duin en Kruidberg'.
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Dat er Grote Sterns, die hier nog nooit hadden gebroed, zouden komen, leek
de vogelkenners wel wat hoog gegrepen, maar het was hartverwarmend om
te lezen met wat voor enthousiasme men dit project propageerde.
Met argusogen volgden wij de uiwoering van de grondwerkzaamheden. Met
een enorme afrastering van palen, voorzien van grootmazig gaas, werd het
strand afgezet. De mensen, die zoals hier gebruikelijk via kleine duinpaadjes
het strand betraden, zaten opeens binnen het omheinde gebied gevangen. Snel
werden er enkele doorgangen geknipt; de mensen namen hun strand terug.
Geen enkel bord wees erop dat men een natuurgebied in ontwikkeling betrad!
Zol dit geplande natuurgebied dan al na éénjaar mislukken?
Néé, dit natuurgebied is -wellicht kortstondig- toch een succes geworden.
Op het strand van IJmuiden kwamen maar liefst drie paar Bontbekplevieren
tot broeden. De broedsels waren stuk voor stuk gelegen op de relatief stille
stranddelen tussen de gesneuvelde kunstduindes en de aangebrachte
afrastering. En dat nog wel in de topzomer van 1994 met een ongekend hoog
aantal bezoekers. Want als Amsterdammers naar het strand gaan, doen zij dit
overwegend in Zandvoort en Umuiden.

Bontbekplevier op het 'Amsterdamse strand' Manin Melchers
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Toen wij begin juli de nesten van twee Bontbekplevieren in het eigenlijke
natuurgebied vonden (het derde paar broedde bij het spartelmeer), hadden wij
maar één doel voor ogen: hoe krijgen we het voor elkaar om deze legsels
tussen de badgasten te laten uitkomen.
Iedere mooie zondag (dat waren alle zondagen in juli) was een crisisdag.
Strandgasten liepen bijna letterlijk op de eieren of gingen op enkele meters
afstand liggen zonnen. Het aanpassingsveÍmogen van één stel
Bontbekplevieren grensde aan het onwaarschijnlijke: op twee meter afstand
gingen de Bontbekplevieren onverstoorbaar door met broeden. U begrijpt het
al: van dit nest kropen de jongen uit het ei, maar vraag niet hoe.

rilij besloten de Bontbekplevieren te helpen met duidelijk uit het zand
stekende glasscherven. Met succes. Strandliefhebbers die min of meer
bovenop de eieren wilden plaatsnemen, verzochten wlj - blj wijze van
natuurreddende maatregel- een stukje te verkassen.
Iedereen reageerde positief op dit verzoek. Wel lieten wij elke keer aan de
betreffende mersen het nest zien. Dezs strategie bleek het ware
wondermiddel te zijn. Middenin de immens grote hete zandvlakte tussen
duizende badgasten, vormden de tot ontroering aanzettende kleine vogeleitjes
de beste belangbehartigers voor de Bontbekplevieren.

Een slechte pleitbezorger, zo werd duidelijk, was Natuurmonumenten zelf,
Wij voelden ons als leden wel bijzonder voor de gek gehouden toen
halverwege juli de afrastering werd weggehaald, met als argument dat het
natuurproject als mislukt moest worden beschouwd. Volgens
Natuurmonumenten berustte het broeden van vogels op het strand op een
illusie. Deze mening werd zonder voorafgaande inventarisatie van de
resultaten in de Umuidener Courant uitgedragen.

Het tegendeel is waar, want dit natuurproject is op zeer korte termijn reeds
succesvol gebleken! De jaren op het strand van weleer, waar Jac, P. Thijsse
zo boeiend over schreef, zijn even teruggekeerd. Drie paar broedende
Bontbekplevieren, rryaarvan er twee succesvol hun legsel uitbroedde, kan
tachtig jaar later als een ongehoord succes worden beschouwd.
Twee weken na het uitkomen van onze "tamste" Plevier zagen wij nog drie,
inmiddels razendsnel geworden, jonge Bontbekplevieren aan de voet van de
duinenrij foerageren. Het ging dus goed. Op zichzelf een wonderlijk feit
omdat er grote hoeveelheden Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen van
dit strand als slaapplaats gebruik maken.
Niet alleen de Bontbekplevieren waren succesvol met het in gebruik nemen
van de voor hen geschapen voorwaarden op het strand, maar ook de flora
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greep zijn kans. Alle bijzondere planten die in de verloren, jonge duintjes bd
de zuidpier voorkt'r/amen, staan nu in het natuurgebied. Niet alleen de

zeewolfsmelk, het stekeligloogkruid en de gelobde melde, maar ook de

blauwe zeedistel hebben zich er gevestigd.

Een prachtig resultaat dat schril afsteekÍ tegen de ongeïnteresseerde houding
van Natuurmonumenten. Wij moesten nota bene de chauffeur van de

bulldozer -die overigens van goede wil was- langs de eieren van de nog niet

uitgekomen Bontbekplevier lozen, toen hij de afrastering kwam verwijderen'
Het scheelde maar een haar of de beheerder van Natuurmonumenten had haar

eigen succes onder het zand bedolven. Was dit soms de bedoeling? Je zou het

wel gaan denken, want een natuurproject met een looptijd van één jaar

zonder inventarisatie opheffen: dat is te gek voor woorden.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door de inbreng van Fred Nordheim.

Martin Melchers
Laplacestraat 65 hs

1098 HS Amsterdam
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WAARNEMINGEN JUNI T/M AUGUSTUS 1994

Peter Scholten

In deze rubriek vindt u rvaarnemingen uit de periode maart tot en met mei
1994. Waarnemingen over de periode juni tot en met augustus uiterlijk 15
september zenden naar Peter Scholten, Millingenhof 304, 1106 KV
Amsterdam.

d :man
9 : vrouw of vrouweliik kleed
@ = overvliegend of rondvliegend

1 = gehoord (zingend ofroeperd)
-> = vliegrichting
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Excursiepad PTA
Diemerzeedijk NZ
Vijfhoek 1e kj VOD
Vijfhoek hoog vliegend om 19.15 uur
voD
Ma Brauryad I adult en I juveniel.
Het juveniele exemplaar lag op de
grond in zeer slechte conditie. Het is
geYangen en overgebracht naar
Vogelopvangcentrum De Toevlucht.
Ondanks toegediende medicijnen is de
vogel helaas overleden. Omdat er
geen uitwendige verwondingen waren
en ook geen symptomen van
botulisme is de vogel naar het CDI te
klystad gebracht voor nader
onderzoek. PMA
Osdorperbinnenpolder aanwezig tot
29-8-94 PTA, JBL en PDR
Osdorperbinnenpolder aanwezig t/m
26-8-94 PDR
Kleine Poel op schapenweiland PMA
Osdorperbinnenpolder maximum deze
periode PTA
Bullewijkerplas AST
Bullewijkerplas AST
Vijfhoek VOD
Osdorperbinnenpolder PTA
Vijfhoek met 54 Slobeend VOD

Roerdomp
Purperreiger

Zwarte Ooievaar

kpelaar

Grauwe Gans

Canadese Gans

Brandgans
Nijlgans

Smient

Pijlstaart
Zomertaling

03-06-9f
t9{6-94
2048-94
08-08-94

16.07-94

10-08-94

20-08-94

16-08-94
29-08-94

r3-0ó-94
08-08-94
08-08-94
23-M-94
03-08-94

+l
+l

I
I
I
1

2

7
70

2
2

8
2
4

+§

-ZW

/
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2 -N Vijfhoek VOD
I -ZW Vijfhoek hoog overvliegend VOD
2 Vijfhoek invallend VOD
I -N Vijftrcek opvliegend VOD
I Excursiepad MKR
1 Schiphol tussen baan 06-24 en

01R-19L PSC+WWA
09-08-94 I Diemerzeedijk AST
Het lijkt erop dat de sperwer tot de vaste broedvogels in de regio
gerekend mag gaan worden. Er zdn 5-6 territoria bekend
geworden.
Tenminste 2 broedgevallen.
Waarnemingen van Schiphol, De Hoge Dijk e.o., Westelijk
Havengebied, Lutkemeerpolder
24 broedgevallen

Krooneend
Brilduiker

Blauwe Kiekendief

Havik
Sperwer

Buizerd
Patrijs

Kluut

Kleine Plevier

Bontbekplevier

Goudplevier

Kleine Strandloper

Bonte Strandloper
Kemphaan

Watersnip

Regenwulp

16-07-94
tt-07-94
t3-07-94
t8-07-94
04-03-94
05-07-94

2,,
tt-M-94
tz-06-vt
27{694
t7{Élyt
tffi7-94
04-08-94
11-08-94
r3-08-91
2G08-94
2247-94

22-W-94
01-0G94
t3-0694
27-M-94
to-o7-94
23-07-94
10-07-%
r9-o7-94

3t-07-94
2148-94
27-M-94
09-07-94
t5-07-94
30-07-94
22-06-94
27-M-94
29-M-94
09-07-94
tt-o't-94

8
I
I
2
2
J

I
6

2
1

2
I
I
I -.2
3*Z
1 -\V
0
1-W

3

6
2
I
1-W
6-W

t2
70 -W

1

160
I

+\[

-NO

Iltkemeerpolder
Eerdrachtpolder
Osdorperbinrenpolder PDR
Odorpeóinnerpolder IBL
De Rietladen MKR
Overdiemerpolder VOD
Diemerzeedijk CCR
Vijfhoek VOD
Gein m VOD
Vijflrcek VOD
Vilfhoek overvlieged gehoord VOD
Vijfhoek met 8 bonte strandlopers
voD
Viifhoek VOD
Osdorperbinnenpolder JBL
Golfterrein De Hoge Dijk AST
Broekzlidse polder AST
Osdorper Bovenpolder PMA
Vijftrcek VOD
Osdorper Bovenpolder PMA
Osdorperbinnenpolder rondvlie gend
JBL
Diemerzeedijk CCR
Golfterrein de Hoge Dijk AST
HerwijldDortmuiden PMA
Noordzeeweg/Aziehavenweg TDI
Weiland Meerzicht PMA
Diemerzeedijk CCR
Noordzeeweg/Dortmuiden PMA
Herwijk/Dortmuiden PMA
Spaarnwouderveen/De Batterij PTA
Noordzeeweg/Aziehavenweg TDI
MCA Bretten PTA

tWulp



Gerzwaluw 32 (1994) nr.3

Zwarte Ruiter

Groenpootruiter
Witgatje

Bosruiter

Oeverloper

Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw
Kleine Mantelmeeuw

Reuzenstern
Halsbandparkiet

Gierzwaluw

IJsvogel

Oeverzwaluw

Huiszwaluw
Grote Gele Kwikstaart
Paapje
Tapuit

Kramsvogel
Grote Lijster
Fluiter
Grauwe Vliegenvanger
Baardmannetje

30-06-94
l3-08-94
01-06-94
05-08-94
30-08-94
04-06-94
20-08-94

t6-07-94

22-06-74
l4-08-94
22-08-94
26-07-94

I -NW
I
I

ào

-ZW

>1

I
2
I
I

l0
10
l-O
8

5

I
2
I
I
I
2

I
I
2
2

I
1

à
2
I

@
1

I

là
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Oeverland Nieuwe Meer gehoord
PMA
Vaalmuiden PMA
Golfterrein De Hoge Dijk AST
Golfterrein De Hoge Dijk AST
Gein III VOD
Regelmatig o.a. Westelijk
Havengebied en Vijftroek
Lutkemeerweg PTA
Spaarnwouderveen/De Batterij PTA
Bosbaan PMA
Gemaal Halfweg PTA
Amstel/Korte Ouderkerkerdijk COO
Gein III VOD
Vijftroek VOD
Vrij veel waamemingen van
Oeverland Nieuwe Meer en Osdorper
Binnenpolder
Vijfhoek VOD
Amstel hrssen Rozenoordbrug en
Zorgvlied MKR
Nieuwe Oosterbegraaftlaats RVL
Lutkemeerpolder IBL en 2 rnar Z.
Corn. klylaan PMA (voorlopig
laatste waameming)
Diemerzeedijk CCR
Vijfhoek tot2O-8-94 op l0 dagen >l
ex VOD
PEN Centrale NZI
Vijftroek 2x1 ex op 2 plaatsen VOD
Overdiemerweg NZI
Amstel/Korte Ouderkerkerdijk COO
Vijftoek CCR
Vijfhoek CCR
Excursiepad PMA
Eendrachtpolder PTA
Havens Oost MKR
Vijftoek invallend VOD
Diemerzeedijk AST
Houtrakpolder PDR
De Hoge Dijk AST
Gein III VOD
Nieuwe Oosterbegraafolaats LST
RingvaaríMeerzicht MKR
Diemerzeedijk CCR
Bretten Groote Braak PMA
Kleine Braak PTA

13-08-94
0/,43-94

31-05-94
2248-94

26-06-94
tt-07-94

I
4

5
I

13-08-94
20-08-94
2t-08-94
30-08-94
t9-0ói94
26-M-94
08-08-94
t3-08-94
27-M-94
23-07-94
09-08-94
26-08-94
28-08-94
04-08-94
05-06-94
27-M-94
t6-o7-94
0l-06-94
tt-o7-94
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Matkop

Zwarte Mees
Boomklever
Wielewaal

sts

Zvtarte Zutaan

Purperreiger
Zomertaling
Kleine Plevier
Kemphaan
IJslandse Grutto
Visdief
Tortelduif
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Gele Kwikstaart
Nachtegaal
Zwane Roodstaart
Paapje
Sprinkhaanzanger

27-02-94
t3-04-94
26-02-94
tt-02-94
t3-04-94
22-04-94
22-04-94
3 r -03-94
2t-04-94
r4-04-94
27 -03-94
24-04-94
02-04-94
24-04-94

13-07-94
27-O7-94
30-07-94
05-08-94
07-06-94
05-08-94

I
I
2

4
I
3

)
I
2
I
I
I
I
I
1

I
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Excursiepad A'damse Bos PTA
Gemaal Halfweg TDI
Excursiepad PTA
MCA Bretten PTA
Heuvel Sloterpark PMA
Noordelijke Overlanden Nieuwe
Meer PTA
Dubbele brug A'damse Bos PTA
Vogeleiland A'damse Bos PTA
Frankendael DLU
Openluchttheater gehoord MKR
Amerika A'damse Bos PTA
Amerika A'damse Bos PTA
De Hoge Dijk AST
De Hoge Dijk AST
Vijftrcek VOD
Vijflrcek tussen l0tallen
knobbelzwanen VOD

kpelaar
Boomvalk
Bontbekplevier
Grutto
Groenpootruiter
Zwarte Stern
Koekoek
Oeverzwaluw
Huiszwaluw
Noordse Gele Kwikstaart
Blauwborst
Gekraagde Roodstaart
Tapuit
Snor

29-08-94
29-08-94
27-03-94
07-04-94
0l-06-94
03-06-94
22-M-94
06-08-94
08-08-94
20-08-94

-ZW
-ZW
+\[

EERSTE VOORJAARS\ilAARNEMINGEN IN DE REGIO IN 1994

Overzicht van de eerste waarnemingsdata in 1994 bekend geworden uit de
fenologielijsten gecombineerd met de overige waarnemingen uit het waarne-
mingenarchief.

01-04-94
23-04-94
05-04-94
27-02-94
L6-04-94
t6-04-94
04-05-94
21-04-94
26-03-94
30-03-94
20-04-94
24-03-94
08-05-94
08-04-94
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Rietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Grasmus
Zwartkop
Tjiftjaf
Grauwe Vliegenvanger
W'ielewaal
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28-03-94
20-04-94
05-05-94
24-M-94
29-03-94
I 1-01-94
03-05-94
09-05-94

Bosrietzanger
Grote Karekiet
Braamsluiper
Tuinfluiter
Fluiter
Fitis
Bonte Vliegenvanger

28-04-94
05-05-94
l8-04-94
23-M-94
27-M-94
27-03-94
23-04-94

Claude Crommelin
Dutch Birding
telefoonlijn
Fenologielijsten @r
werden enkele lijsten
ingestuurd die niet
voorzien waren van
de naam van de
waarnemer).
Johan Frieswijk
Martin Kramer
Piet de Droog
Peter Scholten
Ruud Vlek
Vogeloverleg Diemen
o.a. Fred Vogelzang,
Guus van Duin,
Willem van der Waal)
Willem van der Waal

WAARNEMINGEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE EN
FENOLOGIELUSTEN WERDEN ONTVANGEN VAN:

AST
coo

DLU Dick Lublink

Adry Streefland
Cees van Oostveen

Jan van Blanken
Ludger Stuijt
N. Zijlmans
Paul Marcus
Paul Tak
T. van Dijk

CCR
DBA

FEN

JFR
MKR
PDR
PSC
RVL
VOD

wwA

JBL
LST
NZI
PMA
PTA
TDI

WSC Will Schep
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ONTVANGEN LITERATUUR JULI-SEPTEMBER 1994

Ruud Vlek

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

N. Assou & G. Nooter, Over ruitrek en prachtkleed bij de Wilde Eend. Amoeba 27e jrg.
nr. 9, december 1951.
Over tellingen van ruiende Wilde Eenden in het Vondelpark en het B€atrixpark in het najaar van 1950 en
195 1.

M. Bakker, M. de Jong, Brieven aan W. Ph. I. Hellebrekers (d.d. aug. 1960-okt. 1961).
Uit het correspondentie-archief Hellebrekers (ondergebracht in het Nationaal
Nafuurhistorisch Museum). Brieven b€tÍeff€n oölogische en nidologische bijzonderheden m.b.t. nesten
van Graspieper, Bosrietzanger en Kleine Plevier in de regio Aosterdam.

J.H. Beijer (ï28 juni 1994), Diemerzeedijk gevaarlijk gif! Impressies van rijk vogelleven
op voormalige wilstortplaats. Het Vogeljaar jÍ9. 42(1994) nr. 3:105-108.

Boornblad. (ins. voor Bos- eo Nauuronderzoek) jrg. 6, nr. 4, sept. 1994.
- Natuuonrwikkeling in het AmsteÍdamse Bos; een stukje oerbos ondsr de rook van de hoofdstad. OveÍ het
plan tot het creëren vatr eeo 250 ha. natuurboszone in het Amsterdamse Bos.

Bosbeicht (Personeelsblad Stedeliik Beher Amsterdamse Bos) augustus 1994.
- vondst van donsjong van Sperwer op B€gÍaa&laàts ZoÍgvliet, eind juli 1994.
- D. Kars inventariseerde een flisk stuk Amsterdamse Bos t.z.v. de Bosbaan, de toekomstige natuuÍbosmBe.
Zeker is nu het broeden van Appelviok en Groene Specht (2 joogen). Op twee plaatsen werden Wielewalen
waargenometr; ook werd een Kleine Bonte Specht gezien (R. Bolland).
- Een bos voor Vleermuizen. Lang aÍtikel van Floor van Vliet oveÍ de zeven s{x)rten Vleermuizen van het
Amsterdamse Bos.

J.I. Frieswijk, Bijeneters....Amoeba 28e jrg. m. 6/7, juni/juli 1952. Eind april 1952
verbleven 3 Bijeneters op Amstelrust.

De Groenbewuste Amsterdatwner (IVN Amsterdam) 14e jrg. nr. 2, juni 1994.
- Volgens het AmsterdaÍos Stadsblad hebben jonge Futen in stadsgrachten minder te vrezen van Snoeken en
Ratt€n.

I. (Hans) B. Groot, Broedgebieden voor de bpelaar in Noord-Holland. Actierapport 11

Vogelbescherming Nederland, Zeist 1994. In par. 6.2 Kansen in deelproject Durgerdam-Uitdam
worden gunstige vestigingscondities yoor de kpelaar veruacht van de aanleg van een eiland met 250 ha.
moeÍalr en ondiep water aan de Usselmeerkust tussn Durgerdam en Uitdam"

H. van Halm, Natuur Nabij. Dieren- en planteleven in stad en dorp. Schuyt en Co,
Haarlem 1992.
Kopie van de hoofdstukken over stadsvogels, o.m. in het Vondelpark.

S. Huisen, 2 nachtopnamen van Ransuil Asio otus in tuin le Looyersdwarsstraat 20
(Zuid-Jordaan), * januari 1992.
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Hierme is het bewijs geleverd dat de Ransuil tot in het centrum van Amterdam weet door te dringen.

P. vander ke, Eenvogelparadijs. Amoeba 8e jrg. nr. 3, november 1928. overde
vogelrijkdom van het toen opgespoten terrein 'de Slatuinen' in Amsterdam-west nabij Sloterdiik, eind
augustus 1928. O.m. zag de auteur daaÍ Noordse en Grote Stcrn, alsook Kanoetstrandlopers. "Ik kan niet
precies reggen welke ik gezien heb, daar er verl waren die ik niet kende".

F. Nordheim/N. Zijlmans, Foto's van broedende Havik en juv. Havik op de
Diemerzeedijk, juni/juli 1994.

J.W. de Roever (1944-1992), Veld-ornithologische aantekeningen 1957-1983. (Kopieën van
de notitieboe§es in bezit vm mevr. C. de Roever-Mercado). Jowi's eerste vogelwaarnemingen venichte hij
in de jaren 1958-1960 o.m. op een opgespoten terrein aan de Parnassusweg, mbij het huidige
station-Zuid/Wereldhandelscentrum, waar in 1958 o.m. 7 p. ZwaÍte Sterns broedden.

P.S. Ruiters, Een oriënterend onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van
Krooneenden en Kranswieren in de Gouwzee, 1993. Uitg. Bureau Waardenburg bv,
Culemborg, febr. L994.
Rappon over het pleisteÍen van + 100 Krooneenden in de Gouwzee, tussen Volendam en Marken, in de
marndsa augg5tus-oktober.

P. Tak, D. Tempelman, C. Tessel, Tellingen van Huiszwaluwnesten in de regio
Amsterdam en omstreken, 1994..
I 'ngs de Ringvaan, vanaf het Nieuwe Meer t/a Lijnden 139 nesten; op Marken 52 nesten, aan de
lvateÍlandse Zeedijk m- 9 een nieuwe kolonie van 47 nesten; in Monnickendm 47 n6ten en te Overleek l7
nesteq in overig Waterlmd-Oost 146 nesten (20% minder daa in 1993).

R.L. Vogel (m.m.v. T. Pieters), Broedvogels van de Relatienotagebieden van
Waterland-Oost in 1993. SOVON-rapport 19941Cf. SOVON, Beek-Ubbbergen, 1994. ta
lVaterland werden in 1993 51 soorten broedvogels kwantitatiefgeïnventariseerd.

A. de Vos, Vogelslaapplaatsen in en om Amsterdam. Amoeba 13e jrg. nr. 5, mei 1934.

J. Wertz/T. van der Woerdt, Halsbandparkieten in Amsterdam. Het Vogeljaar jrg.
42(1994) nr. 3 :,126-127 .

Diverse stukken m.b.t. het vogelleven in Polder lJdoorn bij Durgerdam, 1954-1994 (uit
archief Natuurmonumenten).
- J. Werksman, Historie van IJdoom. Eigen paper, Heiloo, jan. 1980.
- Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie, Waterland. Verslag van een botanische en hydrobiologische
inventarisatie. Amsterdam, aug. 1954. Daaaruit: hfdst. IL De vogelbevolking in de jugetijden.
- V. Bakker, Verslag Udoompolder 1963, 1964, 1965. Vrijwel letterlijk naar de mtekeningen van Eddy ter
[,aak en Vincent Bakker. Vereniging Natuumonumenten, zj.
- Wateruildtelling IJsselmeerkust van Waterland, op 23 december 1967- Uit: De Dwergsterner (uitgave
District VI deÍ C.J.N.).
- A. Schotman, Veruerking van gegevens over beheer en vogels t.b.v. beheeÍsrichtlijnen, 1980- Oevat
gekarterde opgavm vm Visdief, Kokmeeuw, Grutto, Scholekster, Tureluur, Kievit en Kemphm, Rietgors
en Rietzanger uit de jarel 1962, 1968-1975.
- J. Ch. Boshuizen, Vogelwamemingen in Polder IJdoom juli/aug. 1977 betr. 44 soonen vogels.
- D. van Smeerdijk, Inventarisatieverslag van de IJdoornpolder over 1980 (37 soorten broedvogels).
- N. Dekker, Inventilisatie'lJdoorn' 1981. (54 soorten broedvogels).
- Naluurontwikkeling IJsselmeeroevers. Project: Visdiefkolonie polder lJdoom. Uilgave Consulentschap
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NMF-Noord-Holland, maart 1990.
- Vercniging Natuumonumenten, Amsterdamse visdie{es zijn goed verhuisd. Persbericht, 21 juli 1994. Dit
jaar in Udoom 350 p.

Diverse teksten m.b.t. de broedbiologie van de Gierzwaluw Apus apus (ontv. van G.O.
Keijl en M. Mourmans-trijnden).
- A.S. Cutcliffe, Notes on the brceding habits of the Swift. British BiÍds vol. XLIV p. 47-56.
- B. Hesse, De Gierzrvaluw (Apus apus). livenswUze en hulpverlening. Uitgave van §t. Dierenambulance
Nijmegen e.o. & St. Gierzwaluwenwerkgroep-Nederland.
- R. Vannieuwenhuyze, De Gierzwaluwen, Apus apus, in de Veemarkt te St. Michiels (Brugge).
Veldornitologisch Tijdschrift vol. 3 (1980): 2l -3 l.

Correspondentie. Brieven van B. de Bruijn (VWG Wageningen), R.G. Bijlsma (Itrerkgroep Roofvogels
Nederland), D.Constands€, H.B. Groot (VtilG Zuid-Kennemerland), L. Edelaar, mevr. A.A. Kok (VN
Amsterdam), mevr. A.M. Ladiges-Van de Linde, M. Melchers, mwr. M. Mourmans-trijnders
(Gierzwaluwenwerkkgroep Nederland), W.E.M. van der Schot, Írevr. A. Spoelder-Blekendaal, J. Taapken,
Dr. E.J.M. Veling, Prof. dr. K.H. Voous en R.W.R,J. de Wijs (Vereniging Natuurmonumenten).
Tijdens mijn Ziekenhuis-verblijfontving ik beterschaps-kaarten van o,a. D. Constardse, J. van Dijk
(Noordwijk), Fam. Eggenhuizen, L. Edelaar, R. de Haas & A. Nusse, Fam. Jansen M.R. de Jonge, W.
lrurs, P. J. Marcus, M. Melchers, J. H. van Oers, A. RömeÍ, J. Ruimard (Den tkag), L. Stuijt, Prof.
K.H. Voous en N. Zijlmans. Allen hartclijk bedankt voor deze opbeureode steunbetuigingeo.

IL Ontvangen regionale yogeltiidschriften.

De Duinstag (VWG Katwïk) 9e jrg. m. 2, sept. 1994.
- Katwijk en de Rode LUst. Nog 46 p. Kuifleeuwerik langs de boulevard; Tapuit bijna volledig uit de

duinen verdwenen t-g.v. de Vos; het Paapje is in Berkheide achteruit gegaan van 9 naar 0 p-; hier nog wel
20 p. Groene Spechten en 3-5 p. Geoorde Fuul.
Andere Rode Lijsr soorten als Oeverzwaluw, Steenuil, Patrijs en Zomertaling doen het ook rond Katwijk
slecht.
- Herkenning Noordse Stern en Visdief. Fraaie vergelijkende tekeningen van adulte enjuveniele vogels in
zomeÍ- en winterkleed.
- De Griel ia Meyendel. In de tachtiger jaÍen waren hier 2x zqkerc territoria resp. broedgevallen, eenmaal

een mogelijk geval.
- De dagvlinders van KatwUk. Van de ca. 6O in Nederland voorkomende dagvlinders zljn er 25 rond Katwijk
vastgesteld.
bijlage: R. van Rossum, Checklist vogels van Katwuk. Lijst bevàt 293 vogelsoorten waargenomen (vanaf
1946) tot I jaÍr. 1994.

Firis (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) jrg. 30 nr. 2, aug. 1994.
- Broedvogels in het stedelUk gebied van Zuid-Kennemerland. 70% best?trit uit Huismussen, Merels en
Spreeuwen. 36 soonen broedend vastgesteld, w.o. (op basis van extrapolatie van plot-dichtheden) 525 p.
Turkse Tortels en 17 p. Zw^Íle Roodstaarten.
- Het Haarlemmermeerse Bos, broedvogelinventarisatie 1993. 35 soorten broedend vastgesteld, w.o. 1 p.
Boomvalk, 4 p. Ransuil.
- BroedvogelinventaÍisatie van de buitenplaatsen bij Velsen. Op WateÍland 42 soorten, w.o. 6 p. ToÍelduif,
66 p. Blauwe Reigers.
- Broedvogelinventarisatie landgoed Beeckesteijn 1993. Hier slechts 30 broedvogelsooÍen.
- Eerste aatrkoDstdata zomeruogels 1993. Van ,M zomervogels komt 52Vo aan voor I apil,36Vo in april en
ll% in mei. VÍoege mkomsten van Paapje (19 maart), Boomvalk (23 maaÍt) en Gekraagde Roodstaart (25

maaÍ).
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De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 9 nr. 3, aug. 1994.
- Bijzondere waarnemingen. Op 30 mei 1994 een Amerikaanse Goudplevier in de uirerwaarden bij Olsr (de
5e voor Nederland).

De Grauwe C,ars (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 10 nr. 2, aug. 1994.
- Kerkuilen in Flevoland. Toename vai24 p. ïn 1992 naar 29 p. in 1993. In 1993 vlogen 113 jongen uit.
- Uit den ouden doosch. Over oude vogelnamen. W.o. fraaie onomatopeën, bijv. Dikschieterliereke
(Gronings voor Grauwe Gors).
- Avifauna van Flevoland. Waarnemingen van Usduiker, 1 p. Steltklut€n (vanaf 22 apil, brodgevat),2 p.
Zwartkopmeeuwen.
- Kleedherkenning bij de Grauwe Kiekendief.

De Grauwe Crors (Avifauna Groningen) jrg.22 nr 2, juni 1994.
-InventarisatievanKluut,plevieren,m@uwenensternsinGroningen1993. >1700p.Kluten,slechts50p.
plevieren (30 Kleine, 18 Bontbek); bdna 9000 p. Kokmeeuwen, < 600 p. Visdieven en 57 p. Noordse
Stems. 3 p. Dwergstems bij Delfzijl.
- Nieuw voor Groningen: Kuiftoekoek. De vogel verbleef van 26 maart tot 27 aprll 1994 ten westen van het
Zuidlaardermeeer.
- Huiszwaluwen in de provincie Groningen 1991-1993. De stand schommelde tussen 44AO en 47OO p,
(1992).

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l8e jrg. nr. 4, aug. 19!X..
- De Blauwe Reiger in de ZaanstÍe€k. In 4 kolonies broedden in de jaren 1987-'94 jaarlijks eemiddetd 280
p. (ffi% bij de Hembrug).

De Kleine /rt (VWG Alkmaar e.o.) jrg. 12 m. 2, juni 1994.
- Ontde*king Rode Rotslijster beleÍnmeÍ scherpstelling Nederlands Big Day record. S. Iageneld: "Ik keek
nog eveD en zag dat deze vogel wel erg dik was voor een Zwarte RoodstaaÍ." Het betrof hier de tweede
waameming van Monticola saxatilis voor Nederland sinds 1951. Deze Super Big Day op 11 mei 1994
leverde een eindscore van 161 sooÍten, w. 135 in Noord-Holland.
Op 14 mei 1994 werd een nizuw Nederlands Big Day-record gevestigd door een team o.l.v. W.E.M. van
der Schot: 166 soorten.
- Politieke vogels. Overzicht van de milieu-politieke situatie in midden N. Hollmd. Ondanks winst van
Groenlinks is deze fractie uit het Alkmaars college gezet. Problemen zijn de uitbreidende bollenreelt,
woningbouw en de aanleg van een huisvuilcentrale.
- WaarnemingenÍubriek. Ross' meeuw op 24 NÍ-,2e kj. Vorkstaartmeeuw op 13 maart 1994 bij de
Hondsbossche.

De Kleine Alk jrg. 12 tu. 3, sept. 1994.
- Zeetrek jmuari t/m juli 1994. O.m. op 1 febr. 2 Witsnuitdolftjnen,20/29 april 43 Kuifduikem.
- Kerkuilnieuws. In 1993 16 p. in N.Holland, wmm I p. te Egmond-Bimen. Totaal in Nederland in l99l
en 1993 ruim 1000 p.
- Aziatische Kleine Goudplevieren nabij Petten. Van 22-27 jlli 1994 verbleven 3 ex. in de Putten en bij
Bakkersdam.

De Korhaan (VWG het Gooi en omsueken) jrg. 28 nr. 3, juli 1994.
- Midwinteruatervogeltelling 1994. Bijna 30.000 Smienten, ó60 Kleine Zwanen; toename van Kuif- en
Tafeleend. Weinig ganzen.
- Dwergaend op Schiermomikoog. Ruime beschrijving vm een mogelijke donlere fae Dwergaend?, 24
april 1994.
- Nachtegaal en Buidelmees op PEN+ilmd/Vijftroek. Verslag van avondexcursie, 19 mei 1994. Vondst van
nest van Buidelmees.
- Wmemingenrubriek. 14 Raven op de Westerhei bij Hilversum, 24 Nt. 1994 (vgl. gelijktijdige
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waarneming in de Z. Bijlmer).

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 37e jrg. nr. 3, juni 1994.
- Steltlopertelling in de provincie Utrecht, najaar 1993.22f0ÍJ Kieviten en 1762 Goudplevieren, m.n. in
WestelUk Utrecht.
- \ilerkgroep VogelinventaÍisatie Utrecht 0ryVq. 2 territoria van Grauwe Gors langs de I*k
(Lopik/Schoonhoven). 3 p. Ooievaars,
- Krakersrellen in november. Sjoed Braaksma over solitair broed€nde Roeken, met terÍitoriaal nesigedrag in
november.

De Kntisbek 37e fg. nr. 4, aug. 1994.
- Brandgans ook aI broedvogel in UtrGót. 2 brcedgevallen van deze hoogarctische sooÍt in het Utrechts
Vechtplassengebied.
- Veldwaarnemingen. 200 Dwergmearwcn midden 4ril bij Groenekan; op lE april daar een Reuzestem.
Een vr. Blonde Tapuit van de oostel{ke vorm op 16 mci 1994 bij Hoogland (H, Schekkcrman). Eind mei
een Noordse Nachtegaal in de Hel vau Veenendaal. Een nestbouwende Buidelmees zat dc hele maand jmi bij
Abcoude, maar bleef ongepaard.

Meerlaet (Natuur- en Milieufederatie Wierhaven) nr"Z 1994,' juli 1994..
- Terugmeldingen van geringde vogels, Van eetr nest met 5 jonge Kerkuilen op l0 juli l9B in Middenmeer
geringd, werden 4 jooge Kerkuileo teruggwonden als verkeersslachtoffer, Í€sp. DÀ 16 datto, El dagen, 136
degen en 259 daga (26 mÍt. 1994).

NiewsbrieJ Oostvaardersplassen (Beheerscornmissie Oostvaardersplassen) lr. 5, juli
t»4.
- Mecr mogelijkheden vooÍ tlahnrnEcrEatie. Itr 1995 wordt e€n randzone opengesteld achter de Keersluisplas.
- Vogelnieuws. In 1994. slectrt§ 38fl) p. Aalscholvers met e€n laag broedsucces (was in topjaren 8.-9000 p.);
er broedden ca. 4í) p. Grauwe Ganzen. Het aantal parcn rcofuogels is stóiel: 47 p. Bruine Kiek, l0 p.
Blarwe Kiek, 12 p. Havik en l0 p. Buizerd.

Noord Hollands Milieu (Mrbatfederatie Noord-Holland) nr. 3, L994.
- DiorenÍoute door Amsterdam. Er komt een zp."Ecolint' langs Buitenveldeí naaÍ de Oostclijke eilanden
voor waterdiem.

De *or §WG Texel) jrg. 13, 1994 nr. 3, juli 1994.
- lvaamemingenÍubriek. Vondst van ad. mannetje Geelsnavelduiker, 15 april 1994 (in coll. ZMA). E€n
'zeer waarschijnlijke' Dwergarend?, op 18 mei 1994 (ooaftankelijk van elkaar) door 2 waamemers w.o. L.
Dijksen waargenomen over de Geul eo de Westerduinen. Helaas zonder beschrijving, zelfs niet welke fase

h€t betrof (?). Dit is alweer de 2e ongedocumenteerde claim van
Aquila pennatus op Texel. N.B. het aaotal claims alsook gedocumenteerde waamemingen neemt de laalste
voorjareo toe.

SOVON-Nieuws (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 7e jrg. nr.2,
juni 1994.
- Districtsnieuws uit 1993. In Groningen in 1993 33-34 p. Grauwe Kiekendieven, 8-9 p. Velduilen, 1900 p.

Roeken. Rond Lelystad waren er broedgevallen van Geoorde Fuut, Velduil, Usvogel en Roodmus, Sterke
toenaÍne van Blauwborst in de Gelderse PooÍt (van 16->60 p., 1993). 110 p. Grauwe Gans iu Zeeuws
Vlaanderen, 150 p. op de Scheelhoek. In 1993 6 p. Middelste Zaagbekken in de Grevelingen (17 p. in
1992). 2§ p. Usvogels en ) 100 p. Roodborsttapuit in West-Bróant.
- Strandleeuwerik in de problemen? Duizelingwekkende afname in Finland (0-10 p.) In NoorwegenlZwedet
nog 5-14.000 p.
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SOVON-Nieuws 7e jrg. nr. 3, sept. 1994.
- Districtsnieuws. In Friesland toename vm Roek; 13 p. Purperreigers (-66% t.o.v.1984), afname van
Kluut en ZwaÍte Stem.
- Ruimt de Velduil het veld? Rond 1990 waren er slechts 60-140 broedparen in Nederland, 25-5O% t.o.v. de
stand in de jaÍen zestig.
- Broedvogels van het twaddengebied in 1994. >300 p. Lepelaars (broedpoging op Rottumerplaat), t p.
Grote Mantelmeeuw op het NAM-eilandje de Hond, waar ook 142 p. Aalscholvers. 2 p. Zwartkopmeeuw op
Texel. Grote Stems broedden behalve op Griend ook op Rottumerplaat en Friesland buitendijks. Blauwe
Kiekendieven broeden nu ook op Rottumeroog en -plaat. Totaal broedden er * I lO p. waarvan 49 op
Temchelling. De Buizerd bncedt op Vlieland en Terschelling @roedpoging op Texel).
- Bij het nieuwe Ganzen & zwanenseizoen. Toename van Grauwe Gans, Brandgms, Rotgans etr Kolga$
(tesaÍEtr iÍ 1993 >665.000 ex., tweemaal zoveel als in 1981).
- EeÍste resultaten broedseizoen 1994. Brcedgevallen van Roodhalsfuut, Slechtvalk (omuccesvol), Kleine
Zilveneiger en Ortolanen, Grauwe Kiekendieven hadden slechte broedresultaten.

De Strandloper (Vereniging voor natrtur- en vogelbescherming Noordwijk) 26e jrg. nr. 3,
sept. 1994.
- Aankomstdata zomergasten 1990-1994 in de regio Noordwijk, Met vroegste data uit eerdere jaren voor 27
s«)Íen.

Takkeling (Werkgroep Roofuogels Nederland) 2e jrg. nr. 2, juni 1994.
- Facultatief cai'nisme bij de BuizeÍd. Eerstgeborcn Buizerdjong hakt m.n. in de eeÍste 7 dagen flink op
andere jongen los.
- Herfsa- en winterprooien van de Sperwer in Noord-Brabant. Met het afoemen van de soortenrijkdom Íneer
ruare prooien.
- Vergelijking van het voedsel van de Blauwe en Bruine Kiekendief in Zeeuws Vlaanderen.
- Recerte roofoogelliteratuur (1993). Bespreking van 30 publicaties, w.o. 20 buitenlandse, i.h.b. over hun
ethologie.

De Tingiaan (Tringa, VWG Schagen) L7e jrg. nr. 3, juni 1994.
- Wetenswaardigheden over de Huiszwaluw. Vroegste datum: 17 fft. 1991, Vlieland; laatste (vlgs. schr.) 8
nov. 1986, Den Oever.
N.B. de Avifauna van Nederlatrd, 1962:70 noemt als laatste datum: 25 nov. 1938, Harderrvijk (Ardea
28:108). In de regio Amsterdam zijn er ten minste 6 Huiszwaluw-waamemingen gedaan in de eerste helft
van november (nl. 1 nov. 1975, 3 nov. 1924,6 nov. 1960,11 nov. 1961, 1-13 nov. 1970 en 13 nov. 1970;
vgl. Yl 24:56, DLN 29:286, Limosa 35:69, VJ 10: 332, Med. bl. KNNV YWG A'dam 8(4):13 en Limosa
45:80). De SOVON-Adas 1987:357 bevat nog een november-geval uit ore regio.
De laarste datum in onze regio is w.s. ook de allerlaarste voor Nederlmd: 19-26 nov. 1970 I ex.
Amsterdamse Bos (Swart, Limosa 45:80; dagboek A.N. SwaÍ IX, arch. YWGA; Vm Drcoge,
Aanwllingen op 'De Vogelwereld van het Amsterdame Bos', 1971:7).

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 7e jrg. nr. 2, juni 1994.
- Beschermingsplan Lepelaar vastgesteld. Vogelbescherming streeft naar e€n verdubbeling van het aantal
kolo4ies in 2010.

Vogels in Flevolnnd (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) nummer 2, 1994.
106 pagina's dik verslag over recente veld-ornithologische ontwikkelingen in de (m.n.zuidelUke)
Usselmeerpolders, l99l -1993.
ApaÍe artikelen zijn gewijd aan het voorkomm vm Witwangstem (19ó7-1991:ll gevallen), Grote
Zilvereiger (broedgevallen in de OVP: Erst in mei 1978, vanaf 1984 steeds 1-2 p.), Grote Kmoet (le voor
Nederlmd: 19-28 sept. 1991 OVP), Kerkuil in 1991-1992 (27 Íesp.24 p.), Ruiende Tafelenden in het
Markemeer (in juli-sept. 1992 4-5000, belangrijk minder dan in de 70-er jaren), broedgeval van Sperwer in
Almere 1991, Ringsnavelend langs de Oostvardersdijk 13 nov. 1993, en de vondst vm een KuiÍkoekoek te
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Lelystad 4 apÍil 1991 (lle geval voor Nederland).
Daamaast overzichten van het voorkornen van regulierc en schaarsc soorten itr 1991. T€nslotte een
overzichtsaÍikel over I I soorten bosvogels in de bossen van dc Noordoostpolder (m.n. op basis van de
inventaÍisaties door R.G. Bijlsma in 1989-1990).

Tom E. den Boer & Frank A. Majoor, Vogels onder dak. Handleiding voor het
bevorderen van nestgelegedrcid. Uitgave St. Uitgeverii KNNV & Vogelbesctrerming
Nederland, Tsist 1994. Bevat tips vooÍ nestgelegenheid t.b.v. 40 vogelsooÍren.

Wie bovengenoemde regiotule vogeltijdschrtfrcn wil raadplegen wende zich
tot de Planngebibliotheek, Pluuge Middenlaan 45. Voor deelnorc aan de
leesmap, wutrtn dcze tijdschrifien circuleren, kan men zich opgeven bij Henk
de Groot, tel. 6414014.
Het archief van de VWGA verzameh en ontvangt graag rapportages,
archivalia en eWers verschencn publicaties m.b.t. vogels en vogelgebieden in
en om Amsterdam. Het is op ofspraak te raadplegen bij Ruud Wek,
Spuistraat i02, 1012 W,4nsterdun
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8:XI2 LM Emmelord taLOSnO-m78ÍJ

F. Tootn Saenredamstrat 4a hs
1072 CE Amsterdom

nieure ledm:

mw. IIÀ. Bcssclink-v.GËlen
2e Helmerstraat 136,1054 CN A'dam

J. Stam, Pythagoralstraat 79
1098 EX Àmetardam, tel. 020-6931437

E Stomp-Brou*er, (huisgenootlid)
Binnenbrouwersstraat 40/l l0l3 EG A'dam

Etandwerli Adry Streefland, tel. 0206979730


