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ALGEMEI\E LEDEITWERGADERING 2t MAART

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op dinsdagavond 28 maart in de
Plantagozaal van het NME-Centrum, Plantage Middenlaan 28. De stukken
worden uiterlijk half maart rondgesÍuurd. Wie nog punten voor de agenda
heeft en/of gegevens voor het jaarverslag, moet daarover voor 20 februari
contact opnemen met de secretaris.

23 APRIL LEZING PAUL MARCUS

Op zondagmiddag 23 april houdt ons lid Paul Marcus een inleiding voor de
IVN over zijn oderzoek naar de Blauwe Kiekendieven en Walerpiepers in
het Amsterdamse Bos. Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor leden van
de Vogelwerkgroep. Plaats: IVN-gebouwtje in het Amstelpark (zie platts-
grond bd de hoofdingang). Tijd: 14.00 tot 15.00 uur.

OPROEP

Heimans en Thdsse Stichting zoeken een vrijwilligers/ster voor de
bibliotheek en het archief die het glasplaten-, foto-, en dia-archief wil
ordenen.
Het zou prettig zijn als die vrijwilliger/ster op de hoogte is met de
conservering van bovengenoemde materiaal, maaÍ perse noodzakelijk is dat
niet. Wel moet dan de bereidheid er zijn om zich in dit onderwerp te
verdiepen.
De bibliotheek en het archief zijn meestal op elke vrijdag geopend en is
gevestigd in het gebouw van het IVN, Plantage Middenlaan 2c te
Amsterdam.

Voor informatie: Jaap Zwier tel: 08240-26789 (na 19.00 uur)
08340-7414t

of Mia Verberne 020-6235&9
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EXCURSIES

De nieuwe excursie-commissie presenfuert zich net de excursies v.mr het
voorjatr 1995

Joris Stomp en Jan Hendrik van Oers hebben het organiseren van de
excursies overgenomen van Dik Brijs en Ellen de Bruin.
De nieuwe excursiecommissie gaat de eerste tijd wat experimenteren met de
opzet van de excursies en het programma. Zo zijn de vertrektijden aangepast
aan het seizoen. Om op de afgesproken tijd ook werkelijk te vertrekken,
wordt er een kwartier voor vertrek verzameld. Opgave voor de excursies is
niet nodig, maar \ilees wel op tijd! Bij de excursies wordt ook een eindtijd
aangegeven, zodat de deelnemers weten waar aan ze toe zijn.
De opzet van de excursies is zo, dat ze bij uitstek geschikt zijn voor
beginnende vogelaars. De gebieden zijn echter zo gekozen, dat gevorderden
weten dat zij ook aan hun trekken komen.
De gebieden die tijdens de excursies worden bezocht, liggen allen in de buurt
van Amsterdam. Zodat het programma een interessante introductie is van wat
er aan vogels te zien is in de buurt van Amsterdam.
Het programma loopt langer door dan traditioneel het geval was. Verder is
een excursie door de week gepland.

hogramma voorjaar 1995

zondag 19 februari: rilaterland
Een fietsexcursie door Landelijk Amsterdam en Omstreken. Waterland is in
de winter interessant vanwege de ganzen op de weilanden en de watervogels
op het Usselmeer. Neem warme en regenkleding mee. Onderweg wordt er
gestopt voor koffre e.d. We proberen om 14 uur terug in Amsterdam te zijn.
Verzamelen 7.45 uur bij het Shell-station aan de Zeeburgerdijk, vlak bd de
Schellingwouderbrug. Yertrek 8.(X) uur.
(excursieleider: Joris Stomp)

zaterdag 1.8 maart: Diemerzeedijk
In alle seizoenen een goed vogelgebied. door het zeer gevarieerde biotoop
kans op diverse roofuogelsoorten, zangvogels en eenden. Wij fietsen naar het
hek aan het begin van de dijk, waarna wij de dijk op en neer lopen. rWij zijn
bijtijds (13.00 uur) terug. Fanatiekelingen kunnen op eigen initiatief de
Vijfhoek te ronden. Neem warme en regenkleding mee. Neem eigen eten en



Gienwaluw 32 (1994) nr.4 115

drinken mee, want onderweg zljn er geen uitspanningen.
Verzamelen 7.45 uur bij het Shell-station aan de Zeeburgerdijk, vlak bij de
Schellingwouderbrug. Vertrek 8.fi) uur.
(excursieleider: Joris Stomp)

zondag 30 april: Twiske
Voor hen die de drukte van Amsterdam tijdens koninginnedag willen
ontsnappen. Een fietsexcursie naar een waterrijk gebied, met verschillende
water- en moerasvogels. Neem eigen eten en drinken mee. Wij blijven de
hele dag op pad en we gaan ook de weidegebieden in de omgeving af.
Verzamclen 6.45 uur bij het Tolhuys in Amsterdam-Noord, vlakbij de pont
achter heÍ Centraal Station. Yertrek 7.00 uur.
(excursieleider: Jan Hendrik van Oers)

zondag 14 mei: Spaarnwoude, Ruigoord
Het poldergebied ten Westen van Amsterdam, maakt gedeeltelijk deel uit van
het werkgebied van onze Vogelwerkgroep. Toch is het een interressant
gebied en daarbij ernstig bedreigd (denk aan de uitbreidingsplannen van de
Amsterdamse haven). Tijdens de dag durende fietstocht gaan wij langs de
grote hoeveelheid vogelplekken die dit gebied rijk is. Veel weidevogels, maar
ook zeldzame zangvogels @uidelmees) mogelijk
Verzamelen 6.45 uur bij de eindhalte Geuzenveld van lljnZl aan de
Savornin Lohmanstraat. Vertrek 7.00 uur.
(excursieleider: Jan Hendrik van Oers)

dinsdag 13 juni: Amsterdamse Bos
Voor hen die niet slapen kunnen/willen, begint deze vogeldag met een
inventarisatieronde langs de Noordkant van het Amsterdamse Bos. Na deze
ronde, die tussen 7.00 en 8.00 uur eindigt, kunnen de deelnemers hun andere
verplichtingen aangaan, of met elkaar andere vogelgebieden afgaan (met
fiets).
Verzamelen 4.15 uur bij de parkeerplaats van het restaurant aan de
Bosbaan. Vertrek 4.30 uur.
(excursieleider: Jan Hendrik van Oers)
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CURSUS VOGELIMRKENNEN

De Vogelwerkgroep Amsterdam start in het voorjaar van 1995 met de cursus
vogelherkennen. Gedurende vier avonden worden allerlei aspecten van
vogeldeterminatie besproken. Daarnaast worden op vier dagen excursies
georganiseerd, waarin in kleine groepjes en order ervaren leiding de geleerde
stof in de praktijk wordt gebracht.
De cursus heeft tot doel de kennis van het herkennen van vogels door leden
van de vogelwerkgroep te vergroten.
De opzet van de cursus richt zich op het leren hanteren van de verschillende
hulpmiddelen die de vogelaar tot haar/zijn beschil*ing staan, teneinde in het
veld vogels te herkennen. Naast het op naam brengen van vogels, gaat de
cursus in op andere aspecten van het vogelen en de activiteiten van de
vogelwerkgroep, zoals vogelbeseherming en inventarisatie.
Op de lesavonden wordt de s0ofvanuit verschillende achtergronden
behandeld. Het is de bedoeling dat cursisten actief meewerken en
verschillende opdrachten uitvoeren.
De excursies sluiten aan op de in de les gegeven stof. De groepjes zijn klein
en het is de bedoeling dat de cursisten zelf vogels gaan kijken en proberen te
herkennen. Ervaren vogelaars zijn aanwezig om te helpen bij de determinatie.
Een cursusboek met achtergrondinformatie wordt op de eerste lesavond aan
de cursisten verstretÍ.
De lesavonden vinden vanaf 3 april om de twee weken plaats op de
maandagen. De excursies zdn gepland op de zondagen daaropvolgend.

De cursus kost fl. 25,-, inclusief cursusboek. Kosten die voor de excursies
moeten worden gemaakt, zijn voor eigen rekening. De betaling moet 14
dagen na aanmelding worden voldaan op girorekening 5540677 t.n.v. Jan-
Hendrik van Oers, Amsterdam o.v.v. vogelcursus.

Omdat dit de eerste cursus vogelherkennen is, die de Vogelwerkgroep
Amsterdam organiseert, is het aantal plaatsen voor de cursus beperkt. Het
maximum aantal deelnemers voor deze cursus is op 16 gesteld. Reageer dus
snel. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.
À[8. De inschrijving is alleen opengesteld voor de leden van de YWG.
Het lesprogramma wordt in februari aan de ingeschreven cursisten
toegestuurd.

AANMELDING EN INFORMATTE BIJ DrK BRUS (020-6201134).
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ONDERZOEKEN VWG VOORJAAR 1994

* Amsterdamse Bos
De winter is nog volop aanwezig maar nog enkele weken en de voodaars-
zang breekt weer los. De noordkant van het Amsterdams Bos wordt traditie-
getrouw ook in 1995 weer geïnventariseerd op vogels. van weidevogels tot
bosuilen: kortom zeer afuisselend en vogelrijk. wilt u het avontuur proeven
dan kunt u altijd een afspraak maken om met één van de ervaren inventari-
seerders mee te gaan.
Contactpersoon: Frank Visbeen, Blauwpijpstraat 6, 1019 KW Amsterdam.
rel: 6638511

* Lange Bretten
De Lange Bretten wordt al een geruime tijd geinventariseerd. ook in 1995
wordt dit moerasgebied weer bekeken. Fnank van Groen kan zeker (ervaren)
hulp gebruiken dus!?
Contactpersoon: Frank van Groen, Tilanusstraat 50/I, l09l Amsterdam. tel:
6653852

* In dit nummer vindt u de fenologielijstóijgesloten. Noteert u astublieft data
waarop u weer de verschillende zomergasten in de regio voor het eerst
aantreft.

x Uiteraard zal ook in 1995 de Huiszwaluw weer geteld worden. Voor
inlichtingen kunt u bij Ruud Vlek terecht (tel 6277%)24\.

* Er zijn plannen om ook in 1995 de Gierzwaluw in Amsterdam te
inventariseren. In het volgend nummer hopen wij u daar meer over te
vertellen.
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FRANKENDAEL, HET REIGERBOS IN DE WATERGRAAFSMEER.
Honderd jaar broedvogels op een Amsterdamse buitenplaats.

Ludger Stuijt & Ruud Vlek

Frankendael is een bijzonder park in de Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost.
Het is niet groot, maar heeft een bijzondere flora en fauna en een rijke
historie.
De ruime belangstelling voor de kruiden, heesters en bomen van het park, en
voor de Reigers die er nestelen, heeft als keerzijde dat er over de andere
vogels niet veel bekend is. Dit aÍikel wil daarin verandering brengen. Een
aanzet daartoe vormden kwalitatieve broedvogelinventarisaties uit de jaren
1919-1924, 1936 en 1976, die niet eerder of nogal verborgen in weinig
bekende tijdschriften zijn gepubliceerd. Terwijl in 1936 slechts van enkele
soorten aantallen broedparen zijn geteld, zijn pas in L992, 1993 en 1994 door
Ludger Stuijt alle soorten broedvogels kwantitatief geï'nventariseerd. Omdat
daarnaast in de loop der tdd door verschillende personen ook het aantal op
Frankendael broedende Blauwe Reigers geteld is, kon uit diverse bronnen de
ontwikkeling van deze kolonie gereconstrueerd worden.

Van buitenplaats tot stadspark.
De buitenplaats Frankendael is één van de eerste buitenverblijven die na de
drooglegging van de \Vatergraafsmeer (1629) werden gebouwd. Het is nu
ook het laatste der buitenhuizen van rijke kooplieden die de Watergraafsmeer
nog rijk is. De 'hofstede' stamt uit 1660. Eind zeventiende eeuw werd het
buiten nog verder verfraaid; in de eerste helft van de achtiende eeuw \ryas er
ook al een 'bos' dat achter de hofstede lag, en lanen met 'ijpebomen', die het
gehele complex, behalve aan de kant van de Middenweg, omringden (vgl. de
prent van D. Stopendael in Brouërius van Nidek, 1725). ln 1802 werd
Frankendael tot de huidige grootte uitgebreid door de aankoop van
aangrenzende hofsteden die vervolgens werden afgebroken. Na ruim
anderhalve eeuw besloten bezit richtte in 1835 een nieuwe eigenaar op het
terrein van Frankendael een thee- en pleziertuin in, waar Amsterdammers
graag op zondag vertier en verpozing zochten. In 1866 werd het terrein
aangekocht ten behoeve van de Koninklijke Tuinbouwmaatschappij
'Linnaeus', die er een tuinbouwschool en kwekerij wilde vestigen. De kosten
van het particuliere initiatief bleken echter te hoog en in 1882 werd het
terrein overgedaan aan de gemeente Amsterdam die er de stadskwekerij
vestigde. De tuinbouwschool werd geen succes en werd in 1894 gesloten.
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Frankendael was na de jaren waarin het als pleziertuin dienst deed enkel
beperkt toegankelijk voor het publiek. Slechts eenmaal per week had men
toegang op vertoon van een lidmaatschapskaart. Later werd het terrein voor
een beperkte kring van jaarkaarthouders opengesteld. Ook was het mogelijk
rondgeleid te worden door de fuin en de kassen. In de jaren (negentien)dertig
had Frankendael een openluchttheater waar in de zomermaanden
toneelstukken werden opgevoerd.
Uiteindelijk besloot de gemeente pas in de jaren tachtig Frankendael als park
open te stellen, en zo werd Frankendael vanaf de 2e Pinksterdag van 1982
vrij toegankelijk.

Beschrijving van het gebied.
Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de Middenweg, de Hugo de
Vrieslaan en de Kamerlingh Onneslaan, en aan de achterzijde door
schoolwerktuinen en het volkstuinpark Klein Danuig alsmede terreinen van
scoutingclubs en een tuincentrum. Binnen het gebied vallen de stadskwekerij,
het park (met siertuin en heemtuin) en het Huis Frankendael met voor- en
achtertuin.

hmkè rI

tuÍnc€ntruo Vlelln8a

é

a

Figuur l. plattegrond Frankendael

acoutlng

achoolrerktuinen
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Het geheel wordt omringd door een groenstrook met bomen en struiken en
een sloot variërend van 2 tot 7,5 meter breedte. Dwars door het gebied lopen
ook nog enkele sloodes, waarmee de totale slootlengte uitkomt op ruim 2
kilometer.
Het hele gebied beslaat een oppervlakte van ca. 10 ha. De helft hiervan
wordt ingenomen door de stadskwekerij, inclusief kassen, opslagplaatsen en
kantoortjes. De jonge struiken en bomen op dit terrein worden soms
meerdere malen per jaar verplant. Er wordt vermoedelijk niet in gebroed;
sommige soorten vogels gebruiken de kwekerij wel als fourageergebied.
Het park bestaat uit een siertuin (1,5 ha) en een heemtuin (1 ha). De siertuin
bevat twee kleine vijvers en een grote variëteit aan bijzondere heesters,
coniferen en loofbomen, waarvan sommigen meer dan l0O jaar oud zijn. De
heemtuin - door z'n talrijke hoge bomen meer bos dan tuin - heeft biotopen
met bos-, duin-, moeras- en karakteristieke Limburgse planten. Er is een
beekje aangelegd, dat door een pomp van stromend water wordt voorzien.
Tussen siertuin en heemÍuin loopt een statige laan met torenhoge linden.
De achtertuin van Huize Frankendael bestaat uit een grasveldje, omgeven
door rododendrons en fruitbomen. Tussen de hoge bomen aan de rand loopt
een grintpaadje dat vrij toegankelijk is, maar weinig wordt betreden.

Historische gegevens over Ooievaars op Frankendael.
De oudst bekende gegevens over broedvogels op Frankendael geven nog een
beeld van het landelijke karakter van de toenmalige Watergraafsmeer. Ze
dateren uit 1888 en hebben betrekking op een Ooievaarspaar (Garthoff,
1897). In het najaar van 1887 hadden enkele vogellieftrebbers van een 20 m.
hoge populier de kruin weggekapt en daarop een wagenwiel aangebracht, met
daarin enkele goed bevestigde takken, om aan een Ooievaarspaar
nestgelegenheid te bieden. Gelijk het jaar daarop verschenen medio maart een
mannetje en wijfie Ooievaar, die de nieuwe broedplaats leken te accepteren
maar deze wel zwaar moesten bevechten. Een ander Ooievaarspaar, dat al
langere tijd een nest bewoonde op de hoek van de Kruislaan en de
Middenweg, duldde namelijk geen nieuwkomers in de r#atergraafsmeer. Pas
na vele heftige gevechten, waarbij eens 15 Ooievaars betrokken waren,
konden de Frankendaelse Ooievaars hun nest als eigendom beschouwen. De
bloemist S. M. Garthoff, een van de initiatiefnemers van het aanbrengen van
het nest, hield jaarlijks de aankomsttijden van de adulte vogels en het aantal
uitgevlogen jongen bij en geeft daarvan het volgende overzicht:
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Tabel l. voorjaarsfenologie en broedsucces van ooievaars op Frankendael, lggg-1g97
(uit Garthoff, 1897).

Jaar aankomstdatum aankomsttijd aantal uitgevlogenjongen

t2t

1888
1889
1890
l89l
1892
r893
1894
1895
1896
1897

8.30u.
l7.OOu.
16.00u.
7.50u.

15.00u.
20.45t.
9.20u.

13.25n.
16.30u.
10.45u.

16 maart
20 maart
30 maart
14 maart
21 februari
8 maart
8 maart
18 maart
5 maart
5 maart

J

4
J

I
5

5

4
4
4
4

Totaal werden door dit paar in tien jaar tijd 37 jonge Ooievaars
grootgebracht, gemiddeld 3,7 jongen per jaar. Dat is een zeer hoog
broedsucces in vergelijking met het Nederlands gemiddelde yanz,Ojongen
per paar uit de jaren 1934-1945 (Cramp & Simmons 1981:335).
Hoe lang de ooievaars na 1897 op Frankendael zijn brijven terugkeren is niet
bekend. vermoedelijk hebben ze Frankendael vóór 1903 verlaten. Althans
dat zou men kunnen opmaken uit een natuurhistorisch dagboek dat twee
jongemannen publiceerden in De Levende Natuur van dat jaar; in het versrag
van hun voornamelijk botanische excursies, die zij onder meer in de
Watergraafsmeer hielden, wordt de Ooievaar niet genoemd (Dake & Bueno
de Mesquita, 1903). In ieder geval was het stel van de Kruislaan/Middenweg
het laatst overgebleven Ooievaarspaar van de Watergraafsmeer, en
waarschijnlijk reeds voor de komst van de reigers op Frankendael hadden
ook zij de Meer verlaten (Janszen in Kruizinga et al., 1948).

Historie yan de reigerkolonie.
De eerste vestiging van Blauwe Reigers op Frankendael dateert uit 1910. In
dat jaar signaleerde E. Heimans een tweetal nesten. De vestiging was van
korte duur omdat de reigers metjachtgeweren gedood en verjaagd werden en
protesten van omwonenden te laat kwamen (Derksen, 1923).
Tien paar reigers vestigden zich er opnieuw omstreeks 1920. Toen de kolonie
zich in 1923 had uitgebreid tot ca. 30 paar (Derksen, 1923) of ruim 50 paar
(Brouwer, 1926), werd door een in de nabijheid wonende boer opnieuw een
qgging tot uitroeiing gedaan. Dankzij de 'vereeniging tot Bescherming van
dieren' werden acht reigers gespaard. De vervolging van de broedende
reigers haalde echter weinig uit. Na verstoring in 1927 weken de reigers uit
naar de Oude Oosterbegraafplaats (thans Oosterpark), waar zij achter het
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Tabel 2. Het aantal nesten vol Blauwe Reigers op Frankendael, l90E-1994.

jear eanta! broedparen bron

1908

1909

l9l0
ca. l9l5
ca. 1920
1923
ty25
1927

1929
1933

1936

1939

1943

1944

Giezwaluw 32 (1994) nr.4

De l.cveode Natuur 13:13l
DLN 14:21
DLN 15 (1910):63

DLN 28:l19
DLN 2E:l19
DLN 28:119, Ardea 15:[2E
Ardea 26:57
Ardea l6:65 (teldatum: 28/3).
Ardet 19:22 (teldalum: l0/5).
Ardea 23:59
Waamemer l(2):5
Koster 1939:137
Ardea 33:149
Med. Centr. Inst. v. Flor. en Faun. Onderz.
Gr.-A'dam 6:2
H. v.d. L,ee, in lin. aan P.lV Brander. Arc.VWGA
Janszen in Kruizinga et al., l94E:.276
RIVON-archief, ongepubl. rapport.
RMN-aÍchicf, ongepubl. rappoí.
Ardca 3t:148; tcldatum: 3/5.
RMN-aÍcni.f, ongepubl. rappoÍt SchuilenbuÍg.
RIVON-archief, ongepubl. rapp.Vao der
Ven/Schuileaburg.
RIVON-archief; ongepubl. rappon.
A.A. Blok, pers. med.
Lrzing L.C.Jonker. Archief VWGA.
Vogeljaar 25:218
Vogeljaar 25:218
Vogeljaar 25:2lE
Vogeljaar 25:218
Yogeljaar.23:218
Vogeljaar 25:218
Vogeljaar 25:218
A.A. Blok, pers. med.
A.A. Blok, pers. med.
A.A. BIok, pers. med.
A.A. Blok, pers. nred.
A.A. Blok, peÍs. med.
A.A. Blok, pers. med.
A.A. Blok, pers. rned.

a

ca. l0
ca.30 (YcrstooÍd) /> 50

50 à 100
veÍontrust: a30

ca.75
> 100
> 130
>2m

gestoord door afiveergeschut
q.25O

1945

1946
1947

t948
1949

t955
1956

1963

1964

t969
1970
tnt
tyï2
1973
ln4
ln5
t976
l9E0
1985

1990

l99l
1992
t993
l994

83
82
48
63
80

95/l 15

90/100
100/105

122
88

ll8
94

180
> 170

148

137

129

'Diet ó groot'
163

l14
t07
134

ca. 120
32t46

Koloniaal Instituut (thans Tropenmuseum) een nieutrve kolonie vestigden.
Toen zij daar in 1928 wegens het bevuilen van de weinige nog overgebleven
graven opnieuw verjaagd werden, keerden zij weer massaal terug naar
Frankendael. De kolonie groeide hier eind jaren twintig/begin jaren dertig
verder uit tot 75-100 paren. Begunstigd door een reeks zachte winters in de
hileede helft van de jaren dertig nam het aantal op Frankendael broedende
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Blauwe Reigers nog verder toe van 130 tot ruim 200 paren. Ondanks drie
strenge winters op rij begin jaren veertig werd een maximum aantal van
omstreeks 250 broedparen bereikt in 1944; vermoedelijk een gevolg van het
wegvallen van de jachtdruk tijdens de oorlog. In het laatste oorlogsjaar
werden veel bomen gekapt waardoor de kolonie in omvang terugviel tot 163
nesten in 1946. Het aantal nesten daalde in de naoorlogse jaren verder
doordat er regelmatig nesten werden uitgestoten. Deze praktijk werd pas in
1987 door de juist ingestelde deelraad Watergraafsmeer verboden.
Dieptepunten in de kolonie-omvang zijn de jaren 1956 en 1969, met minder
dan 50 broedparen (een gevolg van de hoge mortaliteit in de strenge winters
van resp. 1956, 1963 en 1969). Vanaf het begin van de jaren zeventig
groeide de kolonie weer tot boven de 100 paren uit. Opnieuw deed zich een
terugval voor tot onder de 100 paren ten gevolge van koude winters in 1976
en de jaren 1984-1985. Daarna volgde in de tweede helft van de tachtiger
jaren een snel herstel, waardoor het aantal nesten van Blauwe Reigers op
Frankendael in de eerste helft van de jaren negentig gemiddeld weer zo'n 150
bedroeg (zie tabel 2).
De reigers van Frankendael, historisch in deze eeuw de eerste kolonie van de
huidige * 10 Blauwe Reigervestigingen in de hoofdstad, vormen sinds het
einde van de jaren twintig eigentijk één grote reigerpopulatie met de andere
kolonies in Amsterdam-Oost, te weten die in ha Oosterpark en Artis
(ontstaan in 1928). Dalingen of stijgingen in de ene kolonie gaan gepaard met
daaraan tegengestelde ontwikkelingen in de andere kolonies. Zo leidde de
recente verstoring van de Oosterparkkolonie door het snoeien van bomen
achter het Tropenmuseum tot een aanzienlijke toenaÍne in Artis. Tezamen
geven de drie kolonies nu al meer dan een halve eeuw een vrij stabiel beeld
te zien: sinds het midden van de jaren dertig bedraagt de populatie in
Amsterdam-Oost namelijk gemiddeld over zes decennia zo'n200 paar. De
menselijke verstoring heeft met het uitwaaieren van de Frankendaelse kolonie
de duurzame vestiging van Blauwe Reigers op Amsterdamse bodem dus
eerder bevorderd dan verhinderd.
Het is de verdienste van de Amsterdamse biologieleraar en Blauwe
Reigerdeskundige Alfred Blok met zijn jarenlang volgehouden onderzoek de
unieke betekenis van deze grootstedelijke populatie Blauwe Reigers aan het
licht gebracht te hebben.

De andere broedvogels in het reigerbos.
Vroeger broedden er in Blauwe Reigerkolonies vaak ook Roeken. Zo ook op
Frankendael. De eerste vestiging van Roeken op Frankendael is niet bekend.
ln 1924 broedden deze kraaiachtigen met 60 paar in de bomen op
Frankendael (Anonymus, 1925). Echter in de daaropvolgende jaren nam het
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aantal nesten snel af. In 1927 bestond deze kolonie uit omstreeks 20 paar
(Brouwer, 1927) en in 1936 uit nog maar 9 paar (Jonker, 1936). L. Janszen
herinnert zich dat de Roeken altijd in gevecht waren met de Reigers, omdat
de Roeken hun eieren roofden.

Ook andere Frankendaelse broedvogels werden gei'nventariseerd. Een eerste
kwalitatieve broedvogellijst uit de jaren 1919-1924 ontlenen we aan twee
middelbare scholieren, Lou Janszen (geb. 1905) en Leo Kaas (geb. 1906,
ILl942), die het park met speciale toestemming van de opzichter mochten
bezoeken. Hoewel hun eerste belangstelling niet naar vogels maar naar
planten uitging, stelden zij op Frankendael de volgende 28 soorten
broedvogels vast: Blauwe Reiger, Wilde Eend, Torenvalk, Waterhoen,
Houtduif, uil (vermoedelijk Kerkuil), Usvogel, Grote Bonte Specht,
Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Merel,
Zanglijster, Spotvogel, Tuinfluiter, liftjaf, Fitis, Grauwe Vliegenvanger,
Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Wielewaal, Ekster,
Kauw, Roek en Vink (Janszen, 1994).
In deze kwalitatief opmerkelijke broedvogellijst uit het begin van de jaren
twintig komt de nog ongerepte rust van een besloten buitenplaats tot
uitdrukking.
Een tweede kwalitatieve inventarisatie werd in 1936 gedaan door L.C. Jonker
(1905-1974). Deze vogelaar en vlinderverzamelaar, die van +1923 tot 1970
op de stadskwekerij werkte, stelde ruim tien jaar na de eerste verkenningen
door Janszen en Kaas dertig soorten broedvogels vast: Blauwe Reiger, Wilde
Eend, Torenvalk (2 paar), Waterhoen, Houtduif, Holenduif
(hoogstrraarschijnlijk), Steenuil, Grote Bonte Specht, Graspieper, Witte
Kwikstaart, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Gekraagde Roodstaart,
Merel, Zanglijster, Spotvogel, ïiftjal Fitis, Grauwe Vliegenvanger,
Koolmees, Boomkruiper, Kauw, Roek, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus,
Vink, Groenling en Kneu (Jonker, 1936).
Een derde, eveneens kwalitatieve, broedvogelinventarisatie vond pas weer in
1976 plaats. De 'Waarnemingsclub Diemen' schrijft in het verslag aan de
Dienst Beplantingen dat het aantal excursies "jammer genoeg te gering was
om tot goede aantallen te komen". Vastgesteld werden als broedvogel
eveneens zo'n dertig soorten: Blauwe Reiger, Wilde Eend, Knobbelzwaan
(net buiten het terrein), Waterhoen, Meerkoet, Houtduit Turkse Tortel,
Grote Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggemus, (Roodborst
?), Merel, Zanglijster, Spotvogel, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis,
Grauwe Vliegenvanger, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Ekster,
Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling en putter (Van
Duin, 1977).
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In de drie inventarisaties gaat het om totaal 42 verschillende soorten
broedvogels. Een aantal daarvan wordt maar één keer genoemd: Kerkuil (?),
Usvogel, Boomklever en Wielewaal worden alleen door Janszen en Kaas in
1919-1924 broedend aangetroffen; Holenduif (?), Steenuil, Graspieper en
Kneu komen alleen voor op de lijst van Jonker uit 1936, en Meerkoet,
Zwartkop, Ringmus en Putter worden alleen als broedvogel aangetroffen bij
de inventarisatie van 1976 door Guus van Duin en de Waarnemingsclub
Diemen. Het aantal in alle drie de inventarisaties broedend vastgestelde
soorten bedraagt 17.

Kwantitatief onderzoek naar de broedvogelstand.
In 1992, 1993 en 1994 werden voor het eerst kwantitatieve
broedvogelinventarisaties uitgevoerd. Als vogelaar, die op Frankendael
vogels leerde kennen, bezocht ik (Ludger Stuijt) in l992het park vijf maal in
alle vroegte. Omwille van betrouwbaarheid werd dit aantal in 1993 en 1994
tot tien opgevoerd, aangevuld met vele bezoeken op een later tijdstip. Als
criterium voor een territorium gelden minimaal twee waarnemingen op één
plaats, met minstens twee weken tussentijd. Om exact te zijn lette ik bij
Spreeuwen op bewoonde boomholten, bij Wilde Eendeparen op wijfies met
pullen en trachtte ik bij Waterhoentjes het nest te vinden.
In tabel 3 worden de resultaten van deze kwantitatieve inventarisaties
weergegeven en vergeleken met de resultaten van de eerdere kwalitatieve
inventarisaties. De genummerde voetnoten verwijzen naar daarna volgende
aantekeningen m.b.t de vroegere en huidige status van verschillende soorten.

Aantekeningen bij de broedvogeltabel.
1) De Blauwe Reigers, die voorheen hoofdzakelijk in de bomen langs de
Middenweg broedden, begonnen eind jaren '80 massaal nesten in het park te
bouwen. Dit werd versterkt toen in 1990 de nestbomen van de
Oosterparkkolonie drastisch werden gesnoeid en vele Reigers elders een
heenkomen zochten. In 1991 waren er meer dan 170 bewoonde nesten,
gelijkelijk verdeeld over de bomen langs de Middenweg, die in het park en in
de heemtuin. De geleidelijke daling van het aantal broedparen in de laatste
jaren wordt volgens Alfred Blok gecompenseerd door nieuwe vestigingen
elders in de stad. De huidige + 10 reigerkolonies in Amsterdam vormen dus
steeds meer één populatie. Naast de wintermortaliteit wordt de
populatie-ontwikkeling van de Amsterdamse Reigers volgens Blok ook
geremd door een tekort aan geslachtsrijpe vrouwdes.
De jonge Blauwe Reigers trekken ten dele weg, veelal in zuidwestelijke
richting, naar België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje. Normaliter
komen ze daarbij niet verder dan zo'n vijftronderd kilomer (Bauer & Glutz
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von Blotzheim, Handbuch Bd. 1:307). Uitzonderlijk is het geval van een in
april 1960 op Frankendael geringde jonge Blauwe Reiger, die nog hetzelfde
jaar, begin augustus 1960 in zieke toestand werd gevangen te Fogo, een der
meest zuidelijke van de Kaap-Verdische Eilanden; dit is hemelsbreed een
afstand van ongeveer 5.000 kilometer (Arentsen, 1961; Limosa 35:90).
2) Op trekkende Ooievaars oefent de Reigerkolonie kennelijk een zekere
aantrekkingskracht uit, getuige waarnemingen van ooievaars op Frankendael
in het voorjaar van 1988, 1989, 1993 en 1994. In 1993 deed een Ooievaar
meerdere pogingen zich een plek eigen te maken, maar werd hij steeds door
de reigers verjaagd.
3) In 1991 en 1992 broedde een paartje tamme Knobbelzwanen in de siertuin
van het park. Door wormziekten werden de jongen echter niet ouder dan
enkele maanden. In de zomer stierf het zwanepaar en hun laatst overgebleven
jong aan de gevolgen van botulisme.
4) Half november 1994 werden nog pas uitgekomen pulli van Wilde Eend
waargenomen (door D. Lublink).
5) De Torenvalk, tot en met 1967 nog regelmatige broedvogel (Jonker,
1969), heeft daarna niet meer in het park gebroed.
6) Boomvalken broedden in 1993 en 1994 in een oud kraaienest in een
populier langs de Hugo de Vrieslaan, net buiten het eigenlijke terrein. In
1993 vlogen er twee of drie jongen uit, in 1994 minimaal één.
7) Jonker meldt een zeker broedgeval van de Patrijs in 1935 (Jonker, 1969).
Een mislukt broedsel van een Patrijs werd geconstateerd in 1944; op een
naastliggend terrein slaagde een Patrijzenpaar er wel in 15 jongen groot te
brengen (Kruizinga et al., 1948:277). Op 1 februari 1948 werden 6 patrijzen
aangetroffen tussen de rododendrons (dagboek A.N. Swart). Het broeden van
Patrijzen was waarschijnlijk een gevolg van het jarenlang braakliggen van de
Watergraafsmeer, waar de woningbouw vanwege de oorlog was komen stil te
Iiggen.
8) Jonker noemt de Fazant al als broedvogel in 1932 (Jonker, 1969).
9) De Holenduif was hoogstrvaarschijnlijk broedvogel in 1936. Her viel De
Kruijf in 1958 op dat telkens wanneer de reigers uit hun winterverblijven
terugkeerden op Frankendael, ook het aantal Holenduiven op de reigerbomen
toenam (dagboek A.N. Swart, 12/2/1958). Van de 6 broedparen in 1992,
1993 en 1994 nestelen er diverse in de reigerbomen. Eén paar broedt jaarlijks
in een grote nestkast in de heemtuin.
l0) Een paar Halsbandparkieten is in het park aanwezig sinds november 1986
(Lublink, 1992a). Van (geslaagde) broedgevallen is niets bekend. Een paarrje
werd door de Kruijf gezien bij een nesthol; later zag hij 5 vogels. Er is
echter geregeld vliegverkeer van Halsbandparkieten tussen de Nieuwe
Oosterbegraafulaats en Frankendael.
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Tabel 3. Ontwikkeling van de broedvogelstand op Fmnkendael, 1919-199,4.
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ll) Onzeker is, of de Kerkuil broedvogel was. Janszen schrijft over
Frankendael: "De Kerkuil en de Torenvalkzijn er thuis, spechten roffelen er
hun bruiloftslied, de Usvogel, het 'vliegend juweeltje', vischt er in de oude
vijvers' (Kruizinga et al., 1948, p. 277). In de broedvogellijst van de jaren
1919-1924 meldt Janszen slechts dat een 'uil' zijn nest had in een holte van
een oude beuk vlak voor de heuvel. Dit was in l92O. De boom werd later
gekapt. Koster vond voor de oorlog "kerk- en steenuilen ..lang niet zeldzaam
op die plaatsen in de stad, waar nog veel hout en oude holle boomen te
vinden zijn, zoals bijvoorbeeld in de Watergraafsmeer" (Koster 1939, p.
138); overigens werd in de Watergraafsmeer slechts een incidenteel
broedgeval van Kerkuil vastgesteld in 1936, op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats. Het (zelfs 'geregeld') broeden in holle bomen werd door
Steenhuizen vastgesteld bij de Kerkuilen in de tuin van Artis (Steenhuizen,
1938:365; vgl. ook Haverschmidt, 1934). Dat het bij Janszen's 'uil' om een
Bosuil zou hebben gehandeld is onwaarschijnlijk omdat deze standvogel toen
in West-Nederland schaars was, en in de regio Amsterdam nog niet als
broedvogel voorkwam (hij ontbreekt in Vogels van Amsterdam, 1937; de
historisch allereerste Bosuil-waarneming in de regio dateert van 6 maart
1935, Adm. de Ruyterweg; vgl. Org. Cl. N.V. jrg 7:188).
Andere uilesoorten zijn echter niet uit te sluiten.
12) Steenuilen zouden voor de Tweede Wereldoorlog in de Watergraafsmeer
een tamelijk gewone verschijning zijn geweest. Ze huisden met name in oude
iepen, waarvan er in het laatste oorlogsjaar heel wat zijn omgehakt (D. Piet,
mond. aan Vlek en Stuijt, 1992). Begin augustus 1955 werd door A.N. Swart
tweemaal een roepende Steenuil gehoord vanuit en op Frankendael.
Desgevraagd vertelde Jonker hem dat de Steenuil 'al jaren' op Frankendael
broedde (dagboek A.N. Swart, 1.618/55). Een maand later hoorde ook de
Kruijf daar een Steenuil roepen. Nadien is de Steenuil daar althans door hen
niet meer vastgesteld.
13) De Bosuil was volgens medewerkers van de stadskwekerij in de jaren
zeventig broedvogel op Frankendael ('vóór 1977' vlgs. W. Rademaker in
Iitt.; vlgs. H. Buring bevond het nest zich in de klimop van een grote eik in
de heemtuin; meerdere vogels of jongen heeft hij evenwel nooit gezien).
Volgens de toenmalige SOVON-districtscoördinator J.B. Buker is een zeker
broedgeval van de Bosuil er echter nooit vastgesteld (med. W. v.d. Waal).
Ook A.A. Blok, C.H. de Kruijf en D. Lublink hebben daar nooit iers van
gemerkt. Wel maakÍe de Bosuil aan het eind van de jaren vijftig een
opmerkelijke opmars in Amsterdam, en in het bijzonder in Amsterdam-Oost
(eerste broedgevallen in de regio: in het Amsterdamse Bos 1958, op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats en in een grachtentuin 1959; Oosterpark 1960,
en Artis 1961; vgl. De Levende Natuur 62:192,68:294,64:119-120 en 168;



Gierzwaluw 32 (1994) nr.4 r29

Limosa 34:268-269); deze hoeft aan Frankendael niet voorbU te zijn gegaan.
In de jaren 1986 en 1987 huisde een solitair mannetje Bosuil in de
schoorsteen van Huize Frankendael. waarschijnlijk ging het hier om een
vogel afkomstig van de Nieuwe oosterbegraafolaats. De zang werd door D.
Lublink ook in de jaren 1988-1992 regelmatig gehoord, echter niet in 1993.
De laatste zangwaarneming dateert van januari 1994 (Jolanda Lublink).
A.A. Blok stelt daarentegen: "De Ransuil heeft er jaren gebroed". Er zijn
ook braakballen van deze soort verzameld. Buring (1978) drukt een foto van
broedende Ransuil af bij zijn artikel over Frankendael, echter zonder enige
vermelding van het voorkomen van deze soort als broedvogel op Frankendael
in de tekst.
Desgevraagd herinnert Buring zich wel Ransuilen in de winter op
Frankendael gezien te hebben.
14) De Usvogel broedde op de roen nog ontoegankelijke buitenplaats in de
jaren 1920-1922. ln l92O zag L. Janszen 4 jonge IJsvogels op een rak aan de
grote vijver zitten. De broedplaats bevond zich in een steile slootkant met
opgaande houtwal met vlier, hulst en meidoorn die Frankendael begrensde
(aan de zijde van de huidige heemtuin). volgens Janszen was in diezelfde tijd
de Usvogel ook broedvogel van de nabijgelegen Nieuwe Oosterbegraafolaats.
D. Piet noemt de soort hier broedvogel v6ór 1914 en mogelijk in 1918.
15) De Gekraagde Roodstaart was broedvogel in 1933, na twaalf jaar
afivezigheid. Ook werd zeker gebroed in 1944 en 1945 (Med. v. h. Centr.
Inst. v. Flor. & Faun. onderzoek in Groot-Amsterdam nrs. 6 en 7).
Toendertijd kwam deze soort ook in andere Amsterdamse parken als
broedvogel voor (bijv. 5-16 p. in het Vondelpark in de jaren 1944-1946).
Voorlopig de laatste waarneming van de Gekraagde Roodstaart op
Frankendael is die van de Kruijf op 14 mei 1986.
16) Drie eeuwen geleden was de Nachtegaal nog een tamelijk algemene
broedvogel in de Watergraafsmeer. Dat blijkt uit een 'Waarschouwinge, die
de 'Heeren van den Gerechte van de Water-Graafs-Meer' anno 1696
uitvaardigden tegen het vangen van Nachtegalen. volgens Zweeres (1961) is
het een der oudste documenten over wettelijke bescherming van vogels. Een
zingende Nachtegaal in de Watergraafsmeer zou tegenwoordig reden voor
een bericht in de krant zijn. Nachtegalezang op Frankendael werd gehoord in
1953 (L. Jonker) en in de jaren 1975-1977 (it. Rademaker). Van broeden is
echter niets bekend,
17) De Grote Lijster was broedvogel in 1937 en 1938. In dat laatste jaar
zelfs met twee paar (Waarnemer, 2e ftg. nr. 1 en 4). Ook broedde een paar
in 1944 (Ardea 34:370).
18) Een Kleine Karekiet broedde bij het ruïne-eilandje in 1954 (dagboek
A.N. Swart) en in het moerasbiotoop van de heemtuin in 1993.
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19) C.H. de Kruijf nam op Frankendael al op 29 april 1987 een zingende
spotvogel waar. Dit is de vroegste waarneming van deze soort in de regio
Amsterdam. Eveneens een enigszins vroege Spotvogel zag de l(ruijf op
Frankendael op 5 mei 1992.
20) Naast diverse voorjaarswaarnemingen van Braamsluipers (die nog op
doortrekkers betrekking kunnen hebben), is er eenjuni-waarneming op
Frankendael uit 1954 (dagb. swart 91611954). Blijkens de tabel is de soort
een onregelmatige, misschien enkel incidentele broedvogel op Frankendael.
2l) De Tuinfluiter ontbreekt op de broedvogellijst van 1936. lVel werd hij
door Swart waargenomen in 1946, 1949 en 1956.
22) De Grauwe vliegenvanger ontbreekt op geen enkele inventarisatielijst.
Zo nam ook de Kruijf deze soort op Frankendael waar in de laatste week van
juni 1987. Of hij de laatste jaren ook gebroed heeft is niet met zekerheid te
zeggen. In tegenstelling tot 1991 en 1992 werden er in 1993 en 1994 geen
uitgevlogen jongen waargenomen.
23) De Bonte Vliegenvanger deed mogelijk een broedpoging in 1991, getuige
afzonderlijke waarnemingen van een mannetje en vrouwtje in juni.
24) De Staartmees was broedvogel in 1937. De laatste jaren zijn er drie
paren.
25) De Matkop was mogelijk broedvogel in 1990 (waarnemingen in voorjaar,
zomer en najaar).
26) Nestkasten voor mezen hangen er sinds 1937. De 16 mezenkasten die er
tegenwoordig hangen hebben een bezettingspercentage van |N%.
27) De Boomklever wordt voor het eerst als broedvogel vermeld in de
broedvogellijst van 1919-1924, daarna is hij lange tijd weggeweest. Koster
schrijft in 1939: "Vroeger hield de Boomklever zich op Frankendael op"
(Koster 1939, p.139). De eerste naoorlogse meldingen dateren uit 1986. In
dat jaar begon D. Lublink met vogelwaarnemingen op Frankendael.
Misschien was de Boomklever echter al eerder terug op Frankendael. Op de
nabijgelegen Nieuwe Oosterbegraafplaats is hij broedvogel sedert 1982
(Messing, 1982). Op Frankendael had in 1990 een Boomklever de opening
van een nestkast kleiner gemetseld, maar geen nest gemaakt. In l99l en 1992
werden er het hele jaar Boomklevers waargenomen, behalve in het
broedseizoen. In 1993 werd hoogstwaarschijnlijk gebroed, hoewel het nest
niet gevonden is. In 1994 broedde een paartje met succes in een boomholte
nadat een eerdere poging door Spreeuwen verijdeld was.
28) Van de drie paar Boomkruipers die de laatste jaren in het park huizen,
broedt er één paar in een boomkruipernestkast.
29) De Wielewaal komt alleen voor op de broedvogellijst van 1919-1924.
Anno 1918 werd de wielewaal door Dirk Piet eveneens broedend vastgesteld
op de Nieuwe Oosterbegraafolaats, alwaar ook in de dertiger jaren nog een
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broedpaar werd geconsrateerd (DLN 23:183; DLN 4l 126/127 en
Waarnemer jrg. l(2):5).
30) De Ekster wordt niet als broedvogel genoemd door Jonker; toch staat hij
wel als zodanig voor Frankendael vermeld in 'vogels van Amsterdam' uit
1937.
3l) Kauwen nestelen de laatste jaren uitsluitend in boomholten langs de
Middenweg.

Doortrekkers.
Het gehele jaar door, met name in de trektijd, verblijft een groot aantal
soorten voor korte of langere tijd in het park. Dit blijkt onder andere uit het
ringwerk van H.F. Arentsen en zijn 'vogelringstation Frankendael'. In 19í)
ving en ringde hij op Frankendael ruim 30 soorten, waaronder veel
Koperwieken, Sperwer, Oeverloper, IJsvogel, Groene Specht en Kleine Bonte
Specht (Arentsen, 1961; dagb. Swart, dec. 1960).
Er zijn ook diverse zeldzaamheden op Frankendael aangetroffen, zoals in
1938 een groep van 12 Pestvogels (arch. Jonker), een Kwak (l7lïl54), een
Notenkraker (19/1155), een Hop QOl4/55; Limosa 29:46) en een Klapekster
(sine dato, Buring, 1978). Een Kwak die in de winter van 1989 maandenrang
bij de eendenvijver bivakkeerde, bleek afkomstig uit Artis.
usvogels worden de laatste vijf jaar jaarlijks op Frankendael waargenomen.
De gehele winter van 1989 was er een paartje aanwezig. In oktober l9g9
werd Frankendael overspoeld door een invasie van 60 à 80 Zwarte Mezen.
Andere vogels die de afgelopen jaren op Frankendael zijn waargenomen zijn:
Sperwer, Torenvalk, Scholekster, Houtsnip, Watersnip, Kokmeeuw,
Zilvermeeuw, Koekoek, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Grote Gele Kwikstaart,
Befl ijster, Kramsvogel, Koperwiek, Grote Lijster, Bonte Vliegenvanger,

lapuit, Goudhaande, Vuurgoudhaantje, Zwarte Mees, Roek, Keep, Sijs,
Barmsijs en Appelvink. vogels die uitsluitend overtrokken zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten.

Nawoord.
De volledige broedvogellijst vermeldt 58 soorten, waarvan 7 soorten mogelijk
broedvogel waren maar die niet met zekerheid als zodanig zijn vastgesteld of
gedocumenteerd (Halsbandparkiet, Kerkuil, Bosuil, Ransuil, Nachtegaal,
Bonte Vliegenvanger en Matkop) en één soort in gevangenschap gehouden
werd (Knobbelzwaan).
Het aantal soorten broedvogels op Frankendael is in de loop der jaren licht
gestegen. Deze stijging kan echter te maken hebben met de verschillen in
inventarisatiemethoden. vroeger zocht men naar nesten om een soort als
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broedvogel vast te stellen, bij de territoriurnkarteringsmethode die in
1992-1994 is gebruikt, is vooral op zang gelet. Wel is vast te stellen dat
sommige soorten die vroeger algemeen waren, als broedvogel zijn verdwenen
(Steenuil, Roek, Gekraagde Roodstaart en Spotvogel), dat andere daarvoor in
de plaats gekomen zijn (Vlaamse Gaai, Turkse Tortel, Halsbandparkiet,
Zwartkop), terwijl soorten als Staartmees en Boomklever terug zijn van
weggeweest.
Het aardige van Frankendael is dat op een klein gebied (het broedgebied is
nog geen 5 ha. groot) zoveel vogels en zoveel soorten bij elkaar leven. In
1994 werden 302 broedparen van 34 soorten vastgesteld. Vergeleken met
andere parken valt in Frankendael bovendien op hoe dichtbd de vogelzang
klinkt. Tijdens een ochtendwandeling in maart zijn het de Heggemussen die
je overal kan horen zingen (in 1994 12 paar, wat meer is dan in het hele
Vondelpark (Van Halm, 1992))- Andere ruim vertegenwoordigde soorten zijn
de Winterkoning die je vaak aantreft op een van de vele takkenbossen die er
liggen, en de Spreeuw die dankbaar gebruik maakt van de vele boomholten
om er in te nestelen. Ook andere holenbroeders, zoals Holenduif,
Halsbandparkiet, Grote Bonte Specht, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever
en Boomkruiper profiteren daarvan. Niet alleen het ruime aantd van
nestplaatsen, ook het ruime voedsel-areaal die park, kwekerij, de nabij
gelegen schoolwerktuinen en het volkstuinencomplex Klein Dantzig vormen,
maken van Frankendael een klein vogelparadijs.

Dankwoord.
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VOGELPRACHT IN EQUADOR

Joop van Helvoort

Op dinsdagavond 25 oktober hielden Roy de Haas en Wil Leurs een lezing
over hun gedeeltelijk gezamenlijke bezoek aan Equador. Hoe moet je van
zo'n avond verslag doen, in de wetenschap datje de vogelsoorten en
plaatsnamen dagen na de lezing nauwelijks kunt herinneren?
Het eerste verhaal ging als eerste over het tropische regenwoud. Het
frappante was dat volgens het publiek de schitterende kolibiries op de
duidelijke dia's voor Roy en wil niet te determineren waren. waarschijnlijk
omdat Equador het soortenÍijkste land ter wereld is (omgerekend naar het
landoppervlak). Ook is er geen vogelgids beschikbaar voor Equador. Een
gids over colombia 'on the road' is het beste alternatief (naast een volledige
huisbibliotheek over Zuidamerikaanse vogels). ook is het belangrijk om van
te voren je vogelboeken van A Íot Z bijna uit je hoofd geleerd te hebben,
vooral als het gaat om het indelen van je observatie in een familie. Een ander
probleem in het regenwoud is natuurlijk 'waar vind ik de vogels?,, wat
vooral neerkomt op het spotten van het Equadoriaanse equivalent van onze
mezentroepjes die af en toe voorbij komen. Wat je ook kunt doen, is het
maken van een boottocht rondom het bos en hopen dat de vogels de stoute
schoenen aantrekken en dan het water overvliegen. Gelukkig zaten hier
Hoatzins in een dode boom. De jongen van deze vogels hebben klauwtjes aan
hun duimvleugel.
Na het regenwoud kwamen de bergen waar eigenlijk niet zoveel verschillende
soorten te bewonderen waren, maar wel een paar endemische. Helaas wilde
door weggespoelde wegen de zoektocht naar de Andescondor niet slagen.
Tenslotte was er nog het kustgebied met de beste vissoep van Zuid-Amerika
en met Galapagos voor de armen: een klein eilandje vlak voor de kust met
o.a. rotspelikanen, boobies of hoe je ze ook noemen wilt, albatrossen en
fregatvogels. Aan de kust was het vogelen weer lekker ouderwets; met je
telescoop turen in plaats van het gesjouw door het zompige regenwoud en het
twijfelen tussen telescoop of telelens.
Al zullen weinig mensen zich alle vogels nog kunnen herinneren, toch was de
avond met dia's vol kleuren- en vogelpracht zeer geslaagd. Een mooi
reisverslag over hoe in een klein land toch groot kan zijn.
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EXCURSIE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN 15.I-1995

Martin Kramer

We vertrekken als vanouds vanaf het Stadionplein bij de Febo's. Bij de
ingang van de Waterleidingduinen krijgen we nog versterking, we zijn nu
met z'n negenen. De trimmers blijven overigens in de meerderheid.
Meteen na binnenkomst horen we Glanskop en Zwafie Mees. Uit een grijze
hemel valt een lichte motregen. Echt nat worden we er niet van. Op de eerste
grote plas zitten vele Dodaarzen. Verder vooral Kuifeenden en Meerkoeten.
Is dat soms die Witkopeend van de Vogellijn? Helaas niet,.. gewoon een
vrouwtje Tafeleend.
Langs een bosrand horen we de Grote Bonte Specht. In het open gedeelte .

veranderen de verwachtingen. Welke eenden zitten er? In een van de eerste
kanalen zien sommigen een Nonnetje opduiken. Voor mij bleef hij helaas
ondergedoken. Verder vooral meer Kuif-, Tafel- en Wilde Eenden. Meer
Meerkoeten, en een enkel Waterhoen. De motregen is inmiddels opgehouden.
Bij de observatiehut vliegt een vrouwtje Grote Zaagbek voorbij. Verder zitten
er alleen twee Wintertalingen.
Vogel van de dag wordt de Kramsvogel. Vooral in de open gedeelten zien we
ze regelmatig tsjakkerend overvliegen of in groepen in een boom zitten.
Verder een enkele Koperwiek en een zwerm Spreeuwen. Elke grotere vogel
die alleen in een boompje zit blijkt toch weer eerr ZwaÍte Kraai te zijn. De
andere kraaien: vooral Eksters, wat Vlaamse Gaaien en een enkele Kauw. Af
en toe wat Houtduiven. In de verte vliegt een Buizerd.
Een Kuifmees wordt betrapt terwijl hij op de grond foerageert. Dat kan dus
ook.
Plotseling staan we oog in oog met een prachtige Vos in zijn dikke
wintervacht. Na ons bekeken te hebben vervolgt hij zijn weg.
Gaat daar een Lepelaar? Indeze tijd? Ach nee: het is een Aalscholver. In de
laaghangende bewolking lijkt hij veel lichter dan hij is. Ook de paar
rondzwervende Zilvermeeuwen lijken witter.
Van achter een duintop vliegt een vrouwtje Blauwe Kiekendief over het pad.
We zien haar in oostelijke richting wegvliegen. Als we onze lunch opeten
zijn even verder twee Knobbelzwanen eveneens aan de maaltijd. Ze zljn
althans druk aan het grondelen. Terwijl we verder kriskras door het gebied
trekken zien we nog diverse Brilduikers, meer Grote Zaagbeh,ken en een
Blauwe Reiger. Af en toe lijkt achter de wolken toch de zon te schijnen.
Langs een van de vele watertjes komen we een Witgatje tegen. Hij vliegt
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eerst een paar keer al roepend een eind verder voor hij definitief verdwijnt.
Het geoefend oog van Peter Scholten ontwaart enkele Krooneenden. Met de
telescopen erbij is ook de rest van het gezelschap overtuigd. lVat verder zegt
iemand: "Ik hoor een Tureluur'. Even later komen er drie tegelijk
overvliegen. Langzamerhand keren we terug. Op een duintop scoren we een
stel vinken: de gewone Vink (die hadden we al), enkele Kepen, een
Groenling en een Goudvink.
In het bos komen we langs een grote, meerstammige boom waarop enkele
Boomkruipers hun naam eer aandoen als ze over de groenbemoste stammen
rondscharrelen. Ze hebben gezelschap van enkelé Pimpelmezen, die de
twijgen voor hun rekening nemen. Vanaf de brugleuning kunnen we alles op
ons gemak bekijken.
Bijna terug bij ons vertrekpunt zitten nu Krakeenden. En gelukhig maar één
Nijlgans.
In het vrijwel volle restaurant "de Oase" doen we ons te goed aan
erwtensoep, warme chocola en koffie. Tegen vieren gaan we terug naar
Amsterdam. Al met al is het toch weer een welbestede dag geweest.

NOORDHOLLANDSE ZOOGDIERENDAG

De Noordhollandse Zoogdierstudiegroep houdt op zaterdagZ1 maart 1995 de zesde
Noordhollandse zoogdierendag met lezingen, video en presentaties.
De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van het Noordhollands l,andschap, Dorpsstraat
65 te Castricum. De zaal gaat open om 9.30 uur en de dag begint om 10.00 uur. Opgeven
bij het Noord-Hollands Landschap, tel. 02518-59750

PROGRÀMMA
- Jaarvergadering van 9.30 uur -10.00 uur

LEZINGEN
* Edelherten in Nationaal Park Zuid Kennemerland door Loek Kuiters (instituut Èos

& Natuur)
* Wezel, bunzing en hermelijn en PtCB's door Pim konards (Vrije Universiteit)
* Kon[inen in de duinen: 'gaan ze voor of achteruit?'

12 jaar tellingen van vaste looproutes in de duinen door H. Snater (PWN)
* I)e to€stand van de zoogdieren in Noord-Holland: ' hoe staan onze zoogdieren

ervoor?' door Kees Kapteijn
* Ruige dwergvleermuizen in de Beemster door Astrid Hoedjes

De dag is kosteloos voor Nozosleden, anderen betalen f 2,50. Lunch zelf meenemen,
koffie en thee zij verkrijgbaar.
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BRUINE KIEKENDIEF-SOAP IN HET AMSTERDAMSE BOS IN 1994
Oeverlandenreservaat

Paul J. Marcus

Nadat in 1993 het broedsel van de Bruine Kiekendieven circus aeruginosus
in het oeverlandenreservaat mislukte, werd er in L994 met succes gebroed.
Tussen 6 en 15 juli vlogen drie jongen uit. Gewoonte-getrouw deed ik mijn
waarnemingen in het begin van de broedtijd uitsluitend in het kader van
slaapplaatstellingen rond zonsondergang. De waarnemingstijd strekte zich uit
van tenminste één uur voor tot een half uur na zonsondergang
Op 30-3-1994 verbleven 6 Bruine Kiekendieven (466 & 2g?) in het
rietland. Ze gedroegen zich niet territoriaal. Yanaf 2 april bevond zich
slechts één I in het gebied. zijbezette aanvankelijk een plek in het riet aan
de noordkant van het perceel direct ten oosten van het Excursiepad, maar
verhuisde in de loop van de maand naar de westkant. De kiekendief sleepte
met nestmateriaal. Tevens bracht zij geregeld de bedelroep ten gehore
wanneer een grote vogel, meestal. eenZwarte Kraai of een Blauwe Reiger,
over de nestplaats vloog. Het d liet zich 's avonds niet zien. Ik ging er dan
ook van uit dat zij ongepaard was, hoewel het ? duidelijk een "positiejurk"
droeg (een dikke buik, wellicht gevormd door uitstaande veren rond de
broedplek?).

tekening Pail f. Marcus
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Eind april bleek er toch een d te zijn. op zs4 vertelde paul rak mij dar hij
een-baltsend paar had gezien boven het oeverlandenreservaat, ongevóer een
half uur voordat ik ter plaatse arriveerde. Die hele avond liet zici echter
geen d meer zien. De volgende dag besloot ik om een uur vroeger dan
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normaal te gaan kijken, en betrapte zodoende het baltsende stel om
18.40 uur. Drie kwartier later bracht het adulte ó een zeer jonge pullus
Meerkoet aan. Vervolgens verdween hrj hoog schroevend geheel uit het
gebied om daar die avond niet meer terug te keren.
Dit patroon herhaalde zich de rest van de maand. Van 2 mei tot 27 mei was
ik niet in de gelegenheid om het Oeverlandenreservaat te bezoeken. Op 29
mei vloog een subadult ó (3.kj.) rond in het terrein, terwijl uit het rier de
bedelroep van het ? opklonk. Om 15.40 uur registreerde ik een
prooiovergave (d-9). Nadat het I de prooi had afgeworpen op het nest,
verzamelde zij nestÍnateriaal.
Gedurende de hele maand juni bleef het subadulte ó prooien aanbrengen.
Vanaf 5-6 ging het 9 op jacht in de buurt van de nestplaats en leverde met
een grotere frequentie prooien af dan het ó. Daarnaast zat zlj lange tijd in de
bomen rond het nesQerceel. [n de eerste twee weken van juli liet het ó zich
niet zien, maar op l8-7 kwam hij plotseling midden op de dag bij het nest uit
het riet om twee Buizerds te verjagen.
Het adulte ó van april is niet meer waargenomen. Het is duidelijk dat hij het
Oeverlandenreservaat niet als slaapplaats gebruikte. Ik ga er van uit dat het
adulte d elders een I had. Ik heb geen idee waar dat geweest moet zijn. Ik
vraag mij af of de Zandput bij Nieuwe Meer (ca. 2 km verwijderd van het
Oeverlandenreservaat) in 1994 nog geschikt was voor Bruine Kiekendieven.
In ieder geval was er in het Amsterdamse Bos geen tweede broedgeval van
Bruine Kiekendieven.

kleden óó
adult - bovendelen: vleugeldekveren, rug en mantel donkerbruin; annpennen
loodgrijs, vleugelpunt zwart; staart grijs; kop geelbruin, gevlekt zonder
masker; onderdelen: witte vleugel met zwarte punt, vleugeldekveren geheel
wit, donkerbruine buik, geelbruine borst en kop; miste P7 links.
subadult (mog. 3.kj.) - geen ruigaten. Pl links en rechts loodgrijs boven;
bovendelen overigens geheel donkerbruin, met grijze zweem over de
slagpennen; binnenste staa4pennen grijs, buitenste kaneelbruin met vage
donkerbruine banden; brede, vage subterminale band over gehele staart;
onderdelen: donkerbruine ondervleugeldekveren; donker grijsbruine punten
handpennen, witachtig paneel over bases handpennen en armpennen, met
daarover grillige donker grijsbruine bandering; donkere terminale band over
gehele vleugel; romp donkerbruin met op de borst lichtere vlekken; kop
getekend als I of juveniel, met duidelijk masker en effen okergele kruin,
keel en kin.
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andere voorbeelden van jeugdige hetpers
In 1989 zag ik in de Brettenzone een "helper" bij een intact broedpaar. Op 6
juli bracht een subadult (waarschijnlijk 2.ki.) ó voedsel op een nest. Deze
vogel was veel moeildker als ó te herkennen dan de vogel in het
Oeverlandenreservaat.
In de Coto Doíana in mei 1994 was een subadulr (waarschijnlijk 2.kj.) ó de
territoriumhouder in een rietveld bij Rocina. Doordat ik slechts kort in dat
gebied verbleef, kon ik niet vaststellen of dit exemplaar al vanaf het begin bij
dit broedsel was betrokken.

poging tot interpretatie
Het eerste, adulte, ó was waarschijnlijk de vader van de jongen die in juli
uitvlogen. Dit kan berekend worden met de gegevens van BWp 1980:
broedtijd vanafhet eerste ei 31-38 dagen; nestjongfase 3540 dagen, dus 66-
78 dagen vanaf begin broedtijd tot uiwliegen jongen. Het uiwliegen van de
jongen in L994 vond plaats yan6-7 tot l5-7 dat levert een periode op van 7g
dagen van 29 april-l5 juli en van 66 dagen tussen 1 mei en 6juli. Aangezien
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aan de eileg nog het een en ander aan balts, copulaties en nestbouw vooraf
moet gaan, mogen we de hele maand april meerekenen. Naar mijn ervaring
in het Amsterdamse Bos vliegen de jongen ca. 3 maanden na de eerste balts
uit. Omdat in de onderhavige maand april uisluitend het adulte d is gezien,
dat bovendien baltste en prooien aanbracht, moet hij de 'biologische vader"
zijn.
Het subadulte d verscheen pas in mei. Over zijn motieven om dit broedgeval
te adopteren, kan slechts gespeculeerd worden. Of hier sprake is van een
familierelatie kon ik niet vaststellen, en dus is het niet te controleren of het
subadulte ó door zijn hulp in feite aan het zijne verwant genoom probeerde
te beschermen, zoals bij andere soorten wel is vastgesteld (V.d. Helm,
1994).
Mijn opvatting is minder vergezocht. In de broedtijd zijn de meeste
rietvelden bezet door territoriale kiekendieven. Een ongepaard subadult ó
wordt door territoriale ód verdreven, als hij al duidelijk als ó herkenbaar is.
Het subadulte exemplaar vindt een terrein waar slechts een verlaten I op de
eieren zit. Zij vestigt zijn aandacht op zich door bij hem agressief te bedelen.'
Hij staat voor de keus een slaapplaats in de buurt van een redelijke
voedselbron te aanvaarden met daaraan verbonden de eis dat hij zich inspant
om het 9 en de jongen van voedsel te voorzien, of een andere plek te
zoeken, met de kans dat hij die niet vindt.
Een ander aspect is dat hier wellicht sprake is van biandrie: nl. een I dat in
dezelfde broedtijd er meer dan 1ó op na houdt. Er is m.i. echter pas sprake
van promiscuiteit als er werkeldk een of meer copulaties plaatsvinden met de
nieuwkomer. Bij óó kiekendieven is dat regelmarig vastgesteld (Cramp &
Simmons 1980), maar polyandrie is slechts bij enkele roofuogelsoorten
vastgesteld (Newton 1979), kiekendieven horen daar niet bij. Balrs en
aanwijzingen voor copulaties heb ik niet gevonden, dus beschouw ik dit geval
niet als biandrie.
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- Cramp & Simmons - Birds of Europe, the Middle Easr and North Africa, The Birds of

the Western Palearctic (B!VP) - Oxford 1980
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- Helm, F.v.d., Vogels helpen vogels, Vogels 1994.5
- Newton, Ian, Population Ecology of Raptors - Poyser, 1979.

Paul J. Marcus,
C. Lelylaan l13
1065 CN Amsterdam
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NIEUWS UIT DE REGIO

* Nieuws van het Amsterdamse strand Hans Groot
Naar aanleiding van het artikel 'Natuur in Amsterdam en op het Amsterdamse sffand,
(Giervualuu 32:3) van Martin Melchers, venamelde Hans Groot van de vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland de volgende losse meldingen:
1987 nestvondst (vier eieren) op 0l-05 in de duintjes naast de pier; resultaat onbekend.
1989 nestvondst op 0l-05 in de duintjes; resultaat onbekend
verder meldt van den Berg (1986) dat de Bontbekplevier in verschillende jarenb
broedgedrag heeft vertoond, maar dat een nest nooit gevorden is. Gelhoed et al (19g9)
melden -op grond van waarnemingen uit het logboek van paviljoen Zuidpier- dat in de
periode 1978-1986 bijna elk jaar bontbekjes tot broeden komen op het strand tussen de
schaarse vegetatie.
In de jaren 1990-1992 heb ik het gebied geinventariseerd in het kader van het Bijzondere
Soorten Project (BSP van SOVON). In 1990 kon ik geen aanwijzingen voor een
broedgeval vinden. In 1991 trof ik op 30{5 twee adulte, luid alarmerende, vogels aan en
één piepklein pulletje aan van hooguit twee dagen oud. In lwz heb ik gedurende het
broedseizoen steeds alarmerende en zich heimelijk gedragende adulte vogels
waargenomen, zodat op grond van de SOVON-criteria wel tot een territorium besl;oetn is.
In 1993 heb ik geen inventarisatie uitgevoerd.
Al met al is het broeden in 1994 dus een voortzetting in een reeks broedgevallen van de
afgelopenjaren en is het zeker niet het eerste sinds 1910.

Literatuur
- Van den Berg A.B. 1986. Vogels van de strandvlakte te Ijmuiden. Een ondermek ten behoev€ van het

bestemmingsplan Ijmuiden aan Zne var. de gemeente Velsen. OD 205, Delft.
- Geelhoed s., Hieselaar F., Huijssteeden E. van & J. stuart 1999. vogets van de strandvlakte en de

zuidpier van umuiden 1978-1986. rappon vogelwerkgroep zuid Kennemerland, Haarlem.

* Afscheid van Kleine- en wilde zwaania Gemeenschapspolder Adry streefland
Ten oosten van de Gaasp en ingesloten door de A9 en de A7 ligl het mee$ wdtelijke deel
van de Gemeenschapspolder. Al jarenlang kan men hier tijdens de wintermaanden en grote
groep Kleine zwaren (20-80 exx.) en een kleiner groep wilde zwarlen (10-20 exx.)
observeren.
Dit jaar passeerde dagblad 'De Telegraaf de grens van g00.000 abonnees en als
'groothout verbruiker' koos het bedrijf heel toepasselijk Amsterdam uit om een bos met
800.000 bomen cadeau ie doen. De uitgekozen locatie betrof de Gemeenschapspolder.
Thans zijn diverse grondmachines de polder aan het doorploegen om vorm aan-het bos en
de waterpartden te geven. Nu nog in de zuidoost hoek van de polder, zodat de zwanen
ook dit jaar weer zijn neergestreken. Maar wellicht is dit het laatste jaar om ze hier in de
omgeving te kunnen observeren.

'Nieuw-Oost
Nog voor de ofÍïciele besluitvorming rond is, gaan de voorbereidingen voor Nieuw-oost
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in volle vaart verder. De stadsuitbreiding is niet meer te stoppen. wie nu goed het IJmeer
bekijkt, ziet dat de eerste landaanwinnig al is gerealiseerd. Een proefeilandje, zodat we er
alvast langzaam aan kunnen wennen.
Trouwens de stadsuitbreiding in het IJmeer heet voortaan UBURG, in de traditie van
Rapenburg, Uilenburg etc, maar ofdat gaat wennen is de vraag.

* Noordse §tormvogel uit koers
Hoogst opmerkelijk is de vondst van een Noordse Stormvogel op 2januari 1995 bij het
Zeeburgerpad in Amsterdam-oost. Deze vogel is een zeldzame verschijning in Amsterdam
(3-10). vraarschijnlijk is de vogel door de zwarc stoÍm uit koers geraakt. Het verzwakte
dier is door de dierenambulance naar vogelopvangcentrum De Toevlucht gebractrt. De
vogel is daar in een aantal dagen weer aangesterkt met onder ardere fij4gehakte haring.
Op 5 januari is de vogel weer losgelaten in Umuiden. 'Deze vogel zie je niet elke dag'
aldus Gert-Jan Zarrt van de Toevlucht.

* Anne_, medewerkster van De Toevlucht, houdt de vogel voorzichtis vast. Oo de Íoto
i-s g o e d _t e. z i e n d a t d e N o o r d s e S t o r m v o g e_ I e e n 

" 
* t r r i ii iri ii íi i i- ;i r: ;; ;;"í. ;; r ;heeft. Gelukkig mag hij binnen een paar'dagen wee, oier d'i!6i;;"';;;;;;- --- ' -'

,tíAt,5;--iv f:t,.:t .j.,- !_;t,- tino:Iixdo\f,p
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HET WERKGEBIED VAN DE VOGELWERKGROEP AMSTERDAM

Jan-Ilendrik van Oers

Wat zij nu de grenzen van ons werkgebied, is een soms opkomende vraag
aan het bestuur. Een voorbeeld hiervan was de vraag van Ruud vlek op àe
laatste jaarvergadering of de discussie over het werkgebied niet weer kon
worden geopend. Het argument daarvoor leek meer polemisch van aard, want
er liep al een discussie. In de derde Gierzwaluw van 1992 heeft Annelies
Römer een voorstel voor het werkgebied van de vogelwerkgroep Amsterdam
gedaan, als voorschot op juist deze discussie.
Er is één reactie gekomen op dit voorstel. Het verzoek .De Botshol, in ons
werkgebied op te nemen, omdat Botshol traditioneel altijd werd
geinventariseerd door mensen van onzg wersroep.
Het bestuur heeft daarom besloten het werkgebied vast te stellen conform het
voorstel van Annelies Römer, inclusief Botshol.
voor de duidelijkheid wordt het werkgebied hieronder beschreven en is een
grote kaart van het werkgebied met de Gierzwaluw meegestuurd.

Noordgrens
Het Noordzeekanaal, (ter hoogte van de ten Zuiden van het kanaal liggende
Machineweg) tot aan de Coenturmel. dan langs de Al0 om Amsterdam
Noord. Dan via Landsmeer en Ilpendam, langs de purmerringvaart naar
Monnickendam. daarna over de weg naar Marken.

0ostgrens
vanuit Marken over het usselmeer naar Muiden. Dan de vecht tot aan de
provinciegrens.

Zuidgrens
voor de zuidgrens wordt de provinciegrens aangehouden, met een uitstulping
voor Botshol. vanaf de kruising s2l-provinciegrens, de weg volgen tot aan
Hoofddorp.

lVestgrens
Van Hoofddorp naar Lijnden en dan langs de ringvaart naar Halfiveg, langs
de Machineweg tot aan het Noordzeekanaal.
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Gedeeltes van ons werkgebied overlappen die van andere vogelwerkgroepen.
In het komende jaar hoopt het bestuur, met aangreÍzende wersroepen tot
afspraken te komen over de uitwisseling van gegeveffi uit 'benriste
gebieden'.
Het is belangrijk dat wij de komende tijd proberen dit werkgebied wat beter
te beslaan en onze claims waar te maken.
Peter Scholten onze waarnemingssecretaris, is in ieder geval geïnterresseerd
in waarnemingen uit dit gebied. Vanuit de wens om de waarnemingen
accurater op te slaan, komt het verzoek deze met de kilometerblok-gegevens
in te leveren. Dit omdat de meeste instanties, die waarnemingen over vogels
verzamelen, dit notatie-systeem gebruiken. Hierdoor kunnen gegevens beter
worden uitgewisseld.

Kilometerblokken

Nederland is onderverdeeld in kwartblokken, zie voor de nummers op de
bijgevoegde kaart. De kwartólokken zijn in 25 kilometerblokken
onderverdeeld. Deze kilometerblokken worden voor ieder kwartblok als volgt
genummerd:

1l t2 13 t4 l5

2t 22 23 24 25

3l 32 33 34 35

4t 42 43 44 45

51 52 53 54 55
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EXCURSIE ZUIDPIER 5 NOVEMBER 1994
Peter Scholten
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Uit de reacties heb ik besreDen dat iedereen het een seslaasde excursie vond.
De vosels waren soed te"bekiiken. Iedereen heeft erïeer frat biieeleerd en
had eeÍ of meerdëre nieuwe s"oorten. (Zelfs ik had een nieuwe!) ""
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WAARNEMINGEN SEPTEMBER TOT EN MET NOVEMBER 1994
Peter Scholten

: man: vrouw of
of

Kuifduiker

r47

Iq dgze rqb-rie[_yindt u waarnemingen uit de. periode -septembr tot en met
oktob.er l9-94. waarneminsen o1'erïe periodé iidvembéí tórén rtlilàriuàii
uiterlijk.lS maart zenden "naar peiei Só[ólten, 

-MittiiiÉéirtióf 3oi;ïfö6ÏV
Amstérdam.

óo
@
à

Roerdomp

Blauwe Reiger

Lepelaar
Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Rietgans

Kolgans

Brandgans

Rotgans

Nijlgans

Krooneend

05-11-94 I Vljftroek DBA
05-11-94 l.ifhoek VOD
ll-12-94 1 Uöeer NZ
18-12-94 I IJmeer NZ
14-09-94 l-Z Gein III VOD
l0-ll-94 I Vrjfhoek G. Smeenk mededeling VOD
22-ll-94 1 BÉnen Groote Braak PMA
03-09-94 Koenenkade nest met 3 op uitvliegen

staande jongen PMA
29-09-94 l6-ZW Vijftoek VOD laatste waarrrcming
17-10-94 4 Eícursiepad PMA
22-10-94 2-NW VijftroekVOD
05-l l-94 4*NW Viifhoek VOD
05-ll-94 29-ZW Viifhoek VOD
l}-lL-g4 21, Gdmeenscbapspolder VOD
L2-ll-94 22 Gemeenschapspolder AST
l3-ll-94 54 Gemeerschairspolder VOD
19-ll-94 5 Diemerzeediik NZI
2}-ll-94 6-Z0 DiemeÍzeediÏk NZI
O3-ll-94 5-ZW Gein III VOb
O5-77-94 2-ZW Viiftroek mer 12 Brandsans VOD
03-ll-94 97 cèin UI overtrekkend VOD
04-ll-94 18-ZW Excursiepad PMA
22-ll-94 Bretten Groote Braak sehoord PMA
22-11-94 Bretten Daveren gehooird PMA
03-ll-94 ll-ZW Gein UMD
04-11-94 2-ZW Gein III VOD
05-l l-94 I3G-ZW Viifhoek VOD
l6-Ll-94 8-ZW Gein III VOD
l7-ll-94 144-ZW Gein III VOD
18-11-94 100-ZW Gein III VOD
24-ll-94 95-ZW Gein III VOD
29-ll-94 155-,0 Gein III VOD
0l-10-94 6rW Vijftroek VOD
18-10-94 3-NW Vijfhoek VOD
03-l l-94 l-ZW Gein III VOD
05-11-94 2-W Vijftroek VOD
05-l l-94 l-NW Viifhoek VOD
Regelmatig waargenomen voomamelijk in de Osdorper
Binnenpolder. Hoogste aantallen op 23 en 24-9-94 f 160 exem-
plaren. PTA en PMA
07-08-94 5 Binnenbraak JFR
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Grote Zeeëend
Brilduiker

Nonnede
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Grote Zaagbek
ï[espendief

05-l l-94 2 maal 7 exemDlaren Viifhoek VOD
18-10-94 totaal 6 exemplaren Vijíhoek. VOD eerste

waarnemins
18-10-94 l-ZO "Vijftroek in groep van 37 smient VOD
05-ll-94 I Vlftroek VO'D '
30-ll-94 4 Bullewijkerplas PTA
15-11,-94 7 Nieuwe Meèr. PTA eerste waarnemins
12-07-94 l-N Sportpark Watergraafsmeer WWA
25-08-94 l-ZO Binnenkadijk WIVA
05-09-94 I Gein III le ki VOD
13-09-94 I*WZW Vijflroek VOD
25-lO-94 I Diemerzeedijk t.h.v. Schietbaan CCR
26-10-94 I Diemerzeediik t.h.v. Schietbaan CCR
30-09-94 I T. Schreurs*eg PMA laatste waarneming
M.i.v. 18-10-94 regeknatig waargenomen op de
Vijftroek/Diemerzeëai3f, óverlaiden Nieufie Meer, Westelijk
Hav_engebied. _Hgog-s1e aaÍtÍÀli 7 exemplaren doortrekkend opde
Vrjftoek op 05-11-94
11-09-94. l-Z Sloterplas TDI
3l-10-94 l-,ZO Excursiepad PMA
28-lL-94 l*Z Excursiepad PMA
28-ll-94 2-WNW Excursiepad PMA
ll-12-94 1 Dicmerzeedijk dood gevorden NZI
26-07-94 I Westermarkf hoog overvliegend NJA
18-09-94 l-W Vijftrcek VOD
22-@-94 l-ZW Vdfhoek VOD
22-09-94 l-W Viifhoek met prooi VOD
24-09-94 l-ZO Vljnoer VOD
0l-10-94 l-ZW Vijftoek VOD
05-10-94 1 Oeverland Nieuwe Meer PMA
18-11-94 l-ZW Gein III VOD
29-09-94 l-ZW Gein m VOD laatste waarneming
18-09-94 1 Amstelveen DBA
24-09-94 I Vtjfhoek DBA
24-09-94 l-Z VijÍhoek VOD
22-10-94 I A'dam Rijnkanaal/Gemeenschapspolder

voD
05-11-94 I Vrjfhoek DBA
05-ll-94. l-ZW Viiftoek VOD
07-09-94 0 Vrjfhoek overvliegend VOD
22-09-94 0 Viifhoek overvliesend VOD
06-09-94 2 B;lmermeer NZI"
25-09-94 25 I-utkemeerpolder JBL
22-ll-94 lO-Z Bretten Gróote Braak PMA
Iloogste aantallen: 0l-09-94 t800 Osdorper Binnenpolder
aanwezig tot l0-1 l-94. PTA. l2-l I -94 1250 Gemeenschapspolder
AST
22-08-94 l-W Entrepotdok WWA
04-08-94 6 Golfterrein De Hoge Dijk WSC
28-ll-94 l-7fr1 Gein III VOD
29-10-94 I Australiehaven TDI
06-ll-94 1 Diemerzeediik NZ
03-08-94 I Spuisrraat/Viif Vlieeen sehoord RVL
30-08-94 2-ZO Diemerzeediík NZI-
07-09-94 3-N Gein III VOD'
08-09-94 2 Osdorper Binnenpolder PTA
l8-O9-94 3-ZW Broekereouw NZI
07-09-94 Io-WZW VijfhoeÈVoD

Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief

Havik

Visarend
Smelleken

Boomvalk
Slechwalk

Bontbe§levier

Goudplevier

Kievit

Kleine Strandloper
Kemphaan

Houtsnip

Regenwulp

Groenpootruiter
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Witgatje

Oeverloper

Kleinste Jager

Dwergmeeuw

Visdief

Zwarte Stern

Ma Braunpad PMA
Osdorper Binnenpolder PTA
Australiehavenwes TDI
Gemaal Weth. v."Essenweg TDI
Gein III overvliegend VOD
Lutkemeerpolder IBL
Vijfhoek overvliegend VOD
Noordzeeweg slibdepot TDI
Amstel/Korte Ouderkerkerdijk COO. Na
deze.datum weer regelmatig waÍugenomen
op dlverse plaatsen.
Vijfhoek Ie ki VOD
VijÍhoek VOD
Diemerzeediik WWA
VijÍhoek doórtrekkend VOD
De Holendrecht t.h.v. 42. PSC laatste
waameming
Gein III VOD laatste waarneming
Marken WWA
Flevopark AST
maximum van 156 exemolaren oo
slaapplaats in Rembrandfoark LÉD
Nieuwe Oosterbegraafolaàts RVL
Olympiaplein/Marathonweg bij
v. Heutzmonument vermoedelijk
slaapplaats RVL
Spaklerweg COO
Fort Nigtevecht AST
Op ll of l2-l0-94 werd op de Vijftroek
een overvliegend exemplaar waargenomen
door W. vd Schot en R. Vlek.
Mededeling VOD
Gein III VOD laatste waameming
Regelmatig omgeving Vijfhoek. PEN
Centrale en Frankendael
Gemaal Rijnland JFR
Overdiemerwes NZI
A9 thv Bullewïjkerplas AST
De Hoge Diik AST
Overdiemerweg NZI
Boezemkanaal zuid PMA
Oeverland Nieuwe Meer gehoord PMA
Gein III VOD
rileespertrekvaart JOE
Australiehaven fouragerend op grond TDI
Westgaarde JBL
3 maal I exemplaar (2 naar ZW en I naar
NO) op de Vijftoek VOD
Vijfhoek VOD
Broekzijdse polder laatste
zangwaarneming AST
VijÍhoek doortrekkend VOD
Plantage Kerklaan WWA laatste
waamemrng
Vijftoek VOD laatste waarneming
VijÍhoek gehoord overvliegend VÓD
Viifhoek VOD
VijÍhoek gehoord overvliegend VOD
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21-09-94
22-@-94
30-08-94
30-08-94
o2-w-94
05-09-94
l3-09-94
t2-tt-94
0l-09-94

24-09-94
01-10-94
07-09-94
22-09-94

1*NO
2
I
2
0
2-W
0
2
2

l8-09-94
01-10-94
23-07-94
l8-09-94
2t-09-94

l9-08-94
06-09-94
10-09-94
29-09-94
08-10-94
t6-to-94
07-tt-94
lt-11-94
30-1 1-94
30-08-94
24-09-94
24-09-94

l-ZW
l-ZW
I
t4
I

Steenuil
Velduil

Gierzwaluw
IJsvogel

Draaihals

Kleine Bonte Specht

Boomleeuwerik
Veldleeuwerik

Oeverzwaluw
Boerenzwaluw

l6-W-94 80-ZW
03-07-94 I
01-10-94 2
ot-12-94

rt-12-94 2
t5-12-94 90

t6-12-94 5-'o
l5-10-94 I

2l-09-94 l-Z

Witvleugelstern
Halsbandparkiet

Huiszwaluw
Grote Pieper
Boompieper

I
1

1

I
I
l-W
I
I
1

I
I

O5-11-94 Z-ZW
22-09-94 I

22-09-94 9
2t-tt-94 1

l*NW
I
3-ZW
2
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Waterpieper

Oeverpieper

Gele Kwikstaart

Grote Gele Kwikstaart

Waterspreeuw
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart

Paapje
Vijfhoek VOD
Diemerzeediik NZI
Vijfhoek VOD
Osdorper Binnenpolder PTA
Hoge Spaamdammerdijk PDR
Daveren PMA laatste waarneming
Oeverland Nieuwe Meer PMA eerste

10-10-94 3 Oeverland Nieuwe Meer PMA eerste
waarneming. Hierna regelmatig waargenomen Oeverlanden
Nieuwe Màer, omgeviri! T. Síhreurdíveg Eendrachtpolder, Ma
Braunpad en enkele doohrekkers op de VijÍhoek
24-09-94 2-ZV.l Viifhoek VOD
09-10-94 l-ZW Vijfhoek VOD
15-10-94 l-ZW Vijfhoek VOD
22-lO-94 2 maal I exemplaar Vijfhoek VOD
L5-ll-94 Z-ZW Ringvaart/Zanddepot PTA laatsre waarne-

mmg
In september en oktober doortrekkend op de Viiflroek hoogste
aantal 5-10-94 5 exemplaren VOD. Met'ingang van 27-9-14
dagelijks I soms 2 exemplaren Binnenkadijk WWA
06-10-94 1*ZW Ma Braunoad ..h.v suw PMA
08-10-94 l-ZW Gein III VOD
10-10-94 I Gein III gehoord overvliegend VOD
23-10-94 I Schellingwouderbrug VOD
06-ll-94 I Bellamyplein en L. klelaar RVL
l2-ll-94 I Spuistraat RVL
l3-ll-94 I uit AÍis over Plantage Middenlaan PMA
16-ll-94 I Spuistraat/Vijf Vlieghen RVL
16-ll-94 I Station klvlàan op parkeemlaats PMA
22-ll-94 I Albert Cufi»traat WWe
22-ll-94 I Kloveniersburgwal RVL
1l-09-94 1 Noordelijke Oeverland Nieuwe Meer NJA
19-06-94 1 Diemerzèeddk alarmerend RVL
15-10-94 I PEN centrale VOD laatste waamemins
2l-W-94 I Lambert Rimastraat le kj raamslachtoïfer

voD
24-09-94
18-09-94
t8-09-94
2t-09-94
t4-to-94
l1-1G94.
t7-t0-94

I
I
I
2
I
I
3-W

Roodborsttanuit
Tapuit
Kramsvogel

Koperwiek
Grote Lijster

Tjiftjaf
Fitis

Kleine Karekiet
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning

Vuurgoudhaentje

waarneming
23-@-94 l0 Westgaarde exx IBL eerste waarneming
22-09-94 I Oeveiland Nieuwe Meer gehoord PMÀ
Van 08-10-94 tot 07-11-94 diverse exemplaren dóortrekkend op
de Vijfhoek en Gein III. VOD
09-10-% l.jfhoek VOD laatste waarneming
13-09-94 Miftroek VOD laatste waameminE
M-ll-94 I Wëstgaarde IBL laaste waarnemiïg
lGlG94 I Viifhoek roepend VOD
15-10-94 1 Viiftroek roe'oend VOD
27-ll-94 1 Cxiin III vOb laatste waarneming
22-09-94 I Vrjftoek VOD laatste waarneming
13-09-94 I Populierenweg VOD
24-09-94 I Frankendael VOD
l4-l0-94 I Galileiolansoen VOD
15-10-94 I Artislahdle/Pl. Doklaan in bosjes lV'lVA
2l-lï-94 I Hortus/Plantage Muidergracht WWA
2l-l0-94 I Lirmaeushof VOD
23-lO-94 I Diemerzeediil( sehoord VOD
05-l l-94 I Vrjfhoek totàal -> = I ex VOD
02-06-94 I Hornrs Botanicus RVL
19-06-94 2 Diemerzeedijk RVL

Grauwe Vliegenvanger
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ZwaÍe Mees

Boomklever

Taigaboomkruiper

Buidelmees

Grauwe Klauwier

22-@-94 t2
24ry-94 0
24-@-94 5
25-09-94 l
26-09-94 2
2949-94 I

14-10-94 5
10-11-94 I
26-@-94 l
24-11-94 I
05-ll-94 I
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24-@-94 MifhoekVOD
Van 13-09-94 tot O5-ll-94 regelmatig doortrekkerde exemplaren
op de Vijftroek. Hoogste aanal: 166-op U-@-94 VOD. Vàn 23-
q:9+ tot l3-ll-9í rcgelmatig enkele exemplaren op Westgaarde.
IBL

t4-r2-94 l

Rontgenstraat 1VWA
Overdiernerpolder VOD
Frankendael ] =5 VoD
Laplacestraat gehoord > =1 VOD
laplacestraat gehoord >:2 VOD
Mauritskade dood exemplaar gevonden
door Rob Molenbeek mededeling: WWA
Frankendael SCR
Frankendael VOD
Oosterbegraafplaats roepend VOD
Start Bosbaan PTA
Aagie Dekenstraat in tuin van huisnr 2l
JLq,
Barentszstraat kortstondig waargenomen
DBA
Vijfhoek VOD
Gein Itr VOD
Vijftoek VOD
Vijftoek roepend VOD
Diemerzeedijk NZI, VOD
Diemerzeedijk thv Schietbaan. Mogelijk
al een week aanwezig CCR

l8-09-94
2t-09-94
22-@-94
09-10-94
23-1U94
25-10-94

2-ZO
0
0
l-ZW
I
I

Grauwe Klauwier Guus van Duin
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Roek

Bonte Kraai

Keep
wiurnemlns
Srjs

Barmsijs

Kruisbek

Goudvink

Appelvink

Sneeuwgors

Zwatte Zwaan

De Waarnemers
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Waarnemingen van Golfterrein De Hoge Dijk en omgeving,
Spaklerweg en Frankendael WSC, COO en RVL
12-11-94 2-Z Nieuwe Meerdiik/A4 pTA
l3-ll-94 3 Holystoot FVI én WWA
09-10-94 12 Vijthoek doortrekkend VOD eerste

l§-q2-21 \-ZY Y_rj$oet VOD eerste waameming
18-09-94 l-W Viiftroek VOD
24-09-94 2*NO Vijftroek VOD
Vrnaf 15-10-94-regelmati! waargenomen op de Vijftroek, Geinlll en Oeverland Nieuwe Meer VOD, PMA
29-09-94 4-WZW Viiftroek VOD
29-O9-94 2-W Viifhoek VOD
29-09-94 l*W Viïfhoek vOD
15-10-94 gehoord VilÍhoek overvliesend VOD
09-10-94 l-ZW Viïfhoek VOD
15-10-94 I ViÏftroek gehoord overvlieseÍd VOD
O3-ll-94 I céinmVOD
05-ll-94 I Viiftroek gehoord overvlieeend VOD
05-11-94 2 y'ifhoek VOD
l2-ll-94 2 Vilfhoek roeoerd VOD
15-10-94 I Viïfhoek ovè^rvliesend DBA
15-10-94 l-zIIJ Viifhoek VOD
Op l l of l2-l}-94 werd öp de Vijfhoek een exemplaar
Iy3a^rge^nomen door W. vd Schot en R. Mck. Medèdeling VOD
07-09-94 I ViiÍhoek VOD
10-09-94 I Uríeer NZI

AST
coo
FVI
DLU
JFR
MKR
PDR
PSC
RVL
voD
wwA

CCR
DBA

JBL
TST
NZI
PMA
PTA
TDI
wsc

Adrv Streefland
Ceeó van Oostveen
Frank Visbeen
Dick Lublink
Johan Frieswiik
Martin Krameï
Piet de Droos
Peter Scholteï
Ruud Vlek
Vogeloverleg Diemen
Willem van der Waal

Claude Crommelin
Dutch Birding
Association
Jan van Blanken
I-udser Stuiit
N. Ziihaní
Paul Marcus
Paul Tak
T. van Dijk
Will Schep
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I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t. de avifauna van Amsterdam e.o.

H.O. Berends,. ilattegrond van Amsterdam 1923. Met alle noodzakeliike aanwiizingen
voor vreemdelingen opnieuw naar offic. bronnen bewerkt. Amsterdani, Van Hdlke;1a &
Warendorf.

Bosbericht (Personeelsblad StedelUk Beheer sectie Amsterdamse Bos) november 1994.
- Vogel van de maand. Een vaste zomergast in het Amsterdamse Bos is de Wespendief, die er dit jaar
gepaard werd waaÍgenomen.

R. Buiter, Wat de blauwe reiger kan, kan de zeearend ook. Wereldnatuurfonds wil
roofvogel terug in Nederland. Intermediair 30e jrg. w. 49,9 dec. lgg4.Interview met A.A.
Blok, deels over de Amsterdamse Blauwe Reigerpopulatie: "Hun levenswijze heeft zich aangeptrt aan het
urbane leven. De vogels zijn absoluut niet meer onder de indruk van mensen of gebouwen". (Vgl. ook G.
van Suchtelen in het Vogeljaar jrg. 42 (1994) nr. 5:221 m.b.t. een Blauwe Reiger op het keuken-aanrecht in
P6calstraat 6).

Diverse rapportages uit het RMN-archief m.b.t. tellingen van Blauwe Reigerkolonies,
i.h.b. te Ainsterdam (4-7 kolonies 1925-1964). Kopieën uIt Braaksma & Mörzer Èruijns 194.9,
Schuilenburg & Mörzer Bruijns 1956, Van der Ven 1962 ea 1964.

G. van Duin, Brief aan de Dienst Beplantingen "Frankendael" m.b.r. een broedvogellijst
van Frankendael, 1,976. Diemen, 13 àpril 1977. (kopie, met handgeschreven aanvíllinlen
door W. Rademaker).

De Graspiep_er (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) lzte jrg. nr. 3,
november 1994-
Special nummer met diverse iltikelen gewijd aan de Gouwzee: 'De Gouwzee op en onder water'. Met
kleuen/onderwaterfoto's !

- P. Ruiters, Krooneenden in de Gouwzee. Tot max. + 100 in de tweede week van september 1993.
- P. Zomerdijk, Betekenis van de Gouwzee voor duikeenden en Meerkoeten buiten de broedtijd.
- F. Visbeen, Broedende Grauwe Ganzen in lVaterland-Oost, Diemerzeedijk en VijÍhoek. De Grauwe Gans
nam in Waterland-Oost toe vm 2 broedparen in 1988 tot 57 p. tn 1994. Aan de Diemerzeedijk broedden in
1994 zaker 3 paar Grauwe Ganzen.
- Smienten langs de Markemeerkusl vm Hoom tot Amsterdam. Hier komen s'winters 30.40.000 Smienten
voor.

De Groenbewuste Amsterdammer (IVN Amsterdam) l4e jrg. nr. 3, september 1994.
- Groene broedere en zustem. Overzicht vm de leden-sterkte van diverse AmsteÍdmse natuuruerenigingen.
- Waamemingen. 3l aug.'94 5 lrpelaars (w.o. I juv.) Osdorper Binnenpolder; begin juni 2 Ooievaars
weilandgedeelte Westerpark.

J-,A. Guldgmond, F. Parmentier & F. Visbeen (Cooperative Group
Waterland/Samenwerkingsverband Waterland), Meadbw birds, fielil management and nest
protection in a Dutch peat soil area. Wader Study Group Bulletin vol. 1O(1993):42-48.
Bespreking van de resultaten vm nestbeschermingsactiviteiten in Waterland. TlVo van de neslen wordt
erdoor gespaard.

G.J, de Haan & P. Kelder, Het Twiskeboek. Verslag van de twee Natuurhistorische
werkkampen gehouden tussen Zaandam en Ilpendam. Uitg. Afd. Zaanstreek van de
Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie. (dec. 1942). (ged. kopie).
In 1941 kwamen tussen Zaandam en Ilpendam nog ruim 200 p. Zwarte Sterns tot broeden; nl. <25 p.
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Kalverveld, 50 p. Oostzuderveld, + 60 p. Twíske, 60-100 p. Ilperveld (Kelder & Resoort). In het Twiske
werd 'eens' het Woudaapje broedend vastgesteld (vgls. R.J. Benthem, DLN 27, juli 1942:35). Anno 1994
broedden nog slechts 13 p. Zwafie Stems in de Zaanstreek (vgl. De Grutter l8e jrg.nr. 6, dec. 1994:192).

L. Janszen (geb. 1905), Lijst van broedvogels van Frankendael 1919-1924. Mer enige
opgaven m.b.t. de Nieuwe Ooster Begraa&laats. (handschrift). Nau eigen aantekeningen vm excursies
tesamen mel L. Kaas (geb. 1906 Amsterdam, I +1942 Auschwitz).

N. Jonker, Samenwerkingsverband Waterland - Verslag van aktiviteiten td9O-teeZ. lsine
loco, sine aÍmo, ontv. nov. 1994).

D.A. Jonkers, Broedvogelldst van de Botshol bij Abcoude (1942-1985). (kopie). Uit:
D.A. Jonkers, Het broedvogel- onderzoek in 1985 in een aantal onderzoekgebieden.
lrersum, 1986.

L.S.A.M. Kazemir, Vogelvrij in de bebouwde kom. Mogelijkheden om de vogelstand in
stedel[ke gebieden te verbeteren. Biologiewinkelrapport nÍ. 19, Groningen, april 1987.

C. H. de Kruijf e.a.. Reeks artikeldes over vogels in de Watergraafsmeer. In:
Meernieuws l2e jrg. nrs. I en 2, l3e jrg. nr. 3, l4e jrg. nrs. 2 en 6, l5e jrg. nr. 6, l6e
jrg. nrs. 2, 5 en 6 en l7e jrg. nrs. 3 en 5 (1987-1992).

R. Lrguijt, De Kemphaan terug! Oftewel: de Kemphaan is nog te redden. De Groene
Hollander (St. VNLB) 10e jrg., nr.26127, dec. 1993. "..opsoÍnmigeplaatseninwarerland-oost
is de stand de laatste jaren stabiel of neemt zelfs toe".

D. Lublink, Vogels in Frankendael. 3 ovezichten van het nuaadvoorkomen van 64 vogelsooÍen
r984-1991.

H. Offringa, Gierzwaluwinventarisatie in Wageningen 1990. Pennevluchten,
Mededelingenblad KNNV-Vogelwerkgroep Wageningen jrg. 12 nr. I, 1994. Methodologisch
interessant aÍtikel ter bepaling van de stedelijke populatie-omvang van deze soort; 3 methodes worden
onderscheiden: tellen van invliegers, simultaantellingen vanaf hoge telposten, en bepaling van te verwachten
dichtheid o.g.v. een wiskundige fomule warin het aantal nesten aÍhangt van de totale oppervlakte
bebouwing, de potentieel geschilte bebouwing en een (o.g.v. interstedelijke vergelijking gevonden)
dichtheidscoeff iciënt.

C.J.G. Scharringa, $y'eidevogels binnen en buiten relatienotagebieden. Rapport van de
Dienst Ruimte en Groen van de provincie Noord-Holland. Haarlem, maart 1994. Toename
van Tureluur in een aaotal weidegebieden rond Amsterdam.

P.L. Steenhuizen (187G.1940), Foto m.b.t. een broedgeval van de 'Dwergspecht of
kleinste bonte specht in een nestkastje bij de Praeparateurswerkplaats' in Artis. Uit:
brochure van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, opgericht
1838. Amsterdam, sine anno. (ged. kopie). Op de originele foto is een ex. van de KleiÍe Bonre
Specht te zien. Deze soort broedde in 1900 en 1901 in een nestkastje in de tuin van Artis (Vgl. Steenhuizen,
In het wild levende vogelsoorten, welke gedurende de laatste halve eeuw in den tuin van het Koninklijk
Zotllogisch Genootschap 'Natura Artis Magistra' werden waargenomen. BUdr. tot de DieÍkundejÍg. 27,
1938:364-368).

L. Stuijt, Broedvogels van Frankendael 199I.
L. Stutt & D. hblink, Vogels in Frankendael 1992.
L. Stuijt, Vogels in Frankendael - eerste helft 1993.
L. Stuijt, Vogels in Frankendael - eerste helft 1994.

G. van Suchtelen (geb. 6 dec. 1920, Naarden), Aantekeningen van ornithologische
waarnemingen ( I 938- 19214) :
- Vogelnotitieboek, mei 1938 tot mei 1939. (kopie).
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- Aantekeningen van Omithologische waarnemingen in de volgorde van Van Oordt en
Verweij. (kopie).
- Annotaties van eigen Amsterdamse vogelwaarnemingen in 'Vogels van Amsterdam'
(1937). (kopie).
Nog in 1938 en 1941 broedden Spotvogels in de tuin van Admiraal de Ruyterweg 547 a*lj Sloterdijk. Daar
ook op 1 nov. 1939 een Vuurgoudhaantje en op 3 nov. 1940 nog een Boerenzwaluw. Op 10 nov. 1946
vondst van een dode Pestvogel in tuin te SloterdUk). N.B. er zijnnu 9 november-waamemingen vatr
Boerenzwaluw in onze regio, t.w. 4 nov. 1903 Vondelpark, 12-13 nov. 1903 Vo Frgheostraat (Swrcn,
TNDV 2e s. VIII:247), 24 nov. l9l8 t.n.v. Durgerdam (Siebers; Ned. Vog. I:323), cind nov./begin dec. ;l
1920 (Pinkho( DLN 29:287), 17 nov. 1926 2 ex. (Verwey, Ard. 17:43), 3 nov. 1940 Sloterdijk (v.
Suchtelen dagb.), 3 nov. 1952 4 ex. N.O.B. (Ard.42:326),22nov. 1966 A'Bos (Lim. 39:69) en 15 nov.
1977 A'Bos (YI 26:246). De laatste waameming van deze soort io onze regio is ook landelijk de allerlaatste:
3 er 22r, de*, 1926 Halfireg (Strijbos/de l-orm, DLN 32:6O, Org. C.N.V. 4:130).

E.J.M. Veling, Over de Roeken van Abcoude. Bulletin A.V.L.A.B. (Algemere
Vereniging kefbaarheid Abcoude Baambrugge) nr. 15, januari 1974. over a eertijds grote
kolonie Roeken in de tuin van de burgemeesterswoning te Abcoude: ma* Tll p, ia 19a, mg 233 p. in
1954, gereduceerd ror 15 p. in 19ó8, exit in 1969 of 1970.
E.J.M. Veling, Roeken vertrokken van Binnenrust. V.A.R. (advertentieblad Vecht-,
Amstel- en Rijnstreek) 15 febr. 1974.
Anon. 1= E.J.M. Veling), De Roek terug als broedvogel in Abcoude. V.A.R. l7 sept.
l98l. In 1979 was er een kleine kolonie van 4 nesten in het Hugo de Vries-parkje aan de Th. de
Leeuwlaan; in 1981 waren er 9 nesten bU de oprit van de snelweg AmsterdaÍn-Utrecht. De stand nam er
vanaf dat jaaÍ toe tot 84 p. in 3 kolonies in 1992 (Vgl. J. van der Winden, Historisch overzicht van de Roek
il de provincie Utrecht, Kruisbek 36ejrg. m. 6, dec. 1993:11).

Kopieën uit vier rapportages m.b.t. het voorkomen van de Roek in Nederland:
H. 

-Feijen, 
Een analyse vàn de achteruitgang van de roek in Nederland. De ekonomische

betekenis van de roek. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, mei 1970. (ged. kopie).
A.M. Peeraer, Inventarisatie van de Roek (Corws frugilegus, L.) in Nederland in de
jaren 1970, 1975 en 1980. Uitg. Directie Faunabeheer, Ministerie van Landbouw en
Visserij. Zoetermeer, febr, 1981. (ged. kopie).
A.M. Peeraer, Inventarisatie van de Roek (Corws frugilegus, L.) in Nederland in de
jaren 1970, 1975, 1980 en 1985. Uitg. Directie Naruur, Milieu en Faunabeheer,
Ministerie van Landbouw en Visserij. z.j. (ged. kopie).
Ministerie van I-andbouw en Visserij, Directie Natuur Milieu en Faunabeheer,
Inventarisatie van de Roek (Corvus frugilegus, L.) in Nederland. s'Gravenhage, dec.
1986. (ged. kopie).
Deze rapporten bevatten de laatste sporen van de Amsterdamse Roekenkolonies: die in het
Muiderbosch/Oude Oosterbegraafplnts (1897-1927 230-l4O p., exit < 1937), aan de Oosterdokskade (25 p.

1941, 3 p. 1962, 11964), op Frarkendael (ma. 60 p. in 1924), in het Vondelpark (1941-1966, max. 66 p.
in 1948) en langs de Amstel (hier voor de officiële vogelvrij-verklring vm 1943 max. 150 p., 11970). HeI
laatste Amsterdamse Roekenpaar deed in 1976 een mislukte broedpoging in het Oosterpark (vgl. Med. bl.
KNNV VWGA jrg . 14,1976 nÍ. I :35 en nr. 2: 18; Randstad en Broedvogels, 1981:440441).

H. Wals, De Rothoek. Over: Natuurbescherming, Educatie en Milieu van Tuindorp
Oostzaan tot de regenwouden in Brazilië.
De Zonnewijzer, Wdkkrant voor Tuindorp Oostzaan, Molenwijk, Kadoelen en
Oostzanerwerf, 15e jrg. nr. 4, 5 juni 1990.
Bij Tuindorp Oostzaan broedden direkt na WO II "honderden kokmeeuwen, visdie§es, kluten,
bontbekplevieren, scholeksters, eenden en tal vaa kleine rietvogels". OudJvN-vooÍzitter Wals was eertijds
redacteur van het NJN-afdelingsblad 'De Rothoek'vaÍl NJN-afdeling 4 'Stumus'.

K. van Zomeren, Uilen. Uitg. Arbeiderspers Amsterdam, 1e-3e druk 1989. pmln trandelt
hfdst. 2: 'De uil als echo' over het onderrcek nar de Bosuil in het Amsterdamse Bos, door A- HaÍog en J.
Buker.

Correspondentie. Brieven van J,J.M. Andriese, mevr. D. Beckers, mevr. A. Beijer-wijnberg, R.G.
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Bijlsma, Dr. H.P. Gallacher, D.A. Jonkers (rBN-DLo), G.o. Keijr & p. Ruiters, p.J. Marcus, K. Mosrerr,sovoN' A.L. Spaans (IBN-DLO), prof. dr. K.H. voous, Dr. r.Í.u. veting en J. van aer w'inaen
(Werkgroep Vogelinventarisatie Utrecht).

II. Milieu-berichten m.b.t. de regio Amsterdam.

Amsterdams Milieu (Mllieucentrum Amsterdam) & jrg. m. 4, okrober l9!X..
- Het lJ-meer opgegeven? In milieukringen is men er niet geruit op, dat de verondieping van het IJmeer
langs de kust van Waterland het verlies aan natuurkwaliteiit.g.v. àe aanleg van Nieriw-öost voldoende
compemeert.

Amsterdams Milieu 4ejrg. nr. 5, december 1994.

Baanbreker, tegen uitbreiding van schiphol - voor een schone economie (speciale uirgave
t.g.v. de booÍnplanrdag 6 nov. '94).
- De aankopen voor het Bulderbos zijn een groot succes. Juridisch wil men hierdoor de aanleg van een 5e
baan op schiphol verhinderen danwel vertragen. De Tweede KameÍ besluit in 1996 over de
uitbreidin-gsplannen van Sehiphol. Een overheids- commissie heeft verdetigende kritiek geleverd op en
Milieu-Effecr-Rapportage hieraangaande.

Noord Hollands Milieu (Milietfederatie Noord-Holland) nr. 4, 1994.
- Pleidooi voor verzoening milieu en economie in het Noordzeekanaalgebied. Ha Noordzeekanalmilieu moet
ontzi€n worden. Het dÍeigt nu door diverse plannen slachtoffer te woÍden vaa een salami-mcthode. Bepleit
wordt een meest milieuvriendelUk altematief.
- MinderGroen HaÍ voor ongeschonden lJmeer. I.p.v. in het Umeer zou woningbouw in de
Boveokerkerpolder een optie zUn.

omgeving schiphol wordt onveiliger door bouw vijfde baan. volkskrant 9 dec. l9!x.. oe "
kans op een ernstig ongeluk overschrijdt erdoor de norm. Bovendien zullen veel [reer meruren dan verwacht
er s'nachts hinder van ondervinden. Dez€ uitkomst van aanwllend onderzoek is de zove€lste tegenslag bij
de uitbÍeiding vatr de luchthaven, waarover het kabinet in februari zal beslisse[.

Provincie Noord-Holland, Juryrapport Ecologisch Beheer prijzen 1992. ean net
Sarnenwerkingsverband WateÍland weÍd de prijs 'Ecologisch beheer en w-ater' begekend vooÍ haar project
'Bloemrijke slootkanten'; voltens de jury een voorbeeld, dat vormen van ecologisóh beheeÍ en eetr
verantwoorde agrarische bedrijfsvoering zeer wel geintegreerd kunnen worden.

Te.genstaÍders--zien 'uburg' als nieuw getto. volkskraÍÍn okt. lgg4. Devereniging tol
Behoud van het Usselmeer voorziet een onleeÍbare slaapstad en veel leegstand in een afgelegen ïieuw-Oost.
Ook betwijfelÍ de VBU de financiële haalbaarheid ervan.

L. Tt.nuilq c. verhaar (vereniging Buitengebied Diemen), Nota betreffende Jacht in
Lreelplan Dlemerpolders, Groengebied Amstelland, Gemeente Diemen. Diemen, juli 1994.
Slechte ervaringen met plezierjacht in de Overdiemerpolder: 'Zonder scrupules zijn hier grote ho-eveelheden
haz.en en.eenden doodgeschoten, roofuogels geschoten en 2 p. Knobbelzwan"o -ét iong"i verdwenen',. Nora
wil dat hier een einde aan gemaakt wordt.

IfI. Ontvangen regionale vogeltiidschriften.

Anser (Yogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) nr. 2, oktober 1994.
--Oorkonde voor eigenaars van Kerkuilenbroedsels. Van > 300 geschikte verblijf- of broedplaatsen van
KeÍkuilen op de Veluwe is ruim de helft bezet door een solitairà of een pairtle-Kerkuil. \yaomeer er >5
gclaagde broedsels zijn geweest kijgen de 'eigenaars' een oorkonde van'de Iierkuilenwerkgroep Veluwe.
- Waarnemingen. Vroege visaÍend op 24 juli '94 Veluwemeer; op 6 juni Grauwe Gors 2xioejend gehoord
Ossenkampweg, Z. Fl.
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Bgomblad (Inst. voor Bos- en Natuuronderzoek, IBN-DI,O) jrg. 6 nr. 5, nov. 1994.
- ly'etlands en watervogels in West-Afrika. Zowel natuurlijke afs half-natuurlijke wetlands in Afrika zijn als
overwinteringsplaats van onze trekvogels bedreigd, door aanleg van stuwmeren, het kapp€o van
rnangrovebossen en pesticide-gebruik in de rijsrbouw.

Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep) jrg. 23 nr. 3, september 1993.
- Over een broedgeval van een OoievaarspaaÍ te lI)sser, z.o. van Oldenzaal, Overijssel. Eercte broedgeval
in Twmte na 60 jaar.
- Big Days in Twente. l2l sooÍen is het nieuwe record voor Twente (2,5 boven het oude) gevestigd op
vrijdag de deniende tnei 1994 door het team de By, Derks, Knolle & PietÉrson. Her was alweer dc Tein
Twente gehouden Big Day. Op naar de 141.
- Schaarse en ztldzare vogels in Twente, 1993. O.m. GÍote Burgemeester, 1 jan. 1990 niarw voor Twenre;
Grote stem (2e geval vooÍ Twente, 15 mei 1993 Engbensdijksveoen), RoodkeelpiepGr (ringvangst 2 april
193), Roodkopklauwier en Bdeneter.
- DoortÍ€k van 5 ruiters (Tringa-spec.) in de Engbertsdijksvenen in de periode l9t3-1992. Met fraaie
doortrekgrafiekjes.
- Grote Gele Kwikstaart en Gierzwaluw broedeod in nestkasrjes. Daarin 15 broedgevallen van Grote Gele en
3 van Gierzwaluw.

Ftrds (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 30 nr. 3, november 1994.
- Broedende ttEeuwen in Z.Kennemerland, 1993.79O p. Zilvets, 144 Kleine Mantels, > 50 p.
Stormmeeuwen, m.n. in Umuiden.
- De Halsbandparkiet in en om Haarlem. Broedde 1977 al te Aerdenhout. Nu m.n. in Schalkwijk, ror max.
38 ex. (1993).
- Broedvogels van de stadsparken. In 7 pa*en totaal 47 sooÍten broedend vastgesteld, w.o. Zwarte Specht
(te H€emstede).
- Verslag van regionale fiets Big Day, 7 mei 1994 dooÍ 2 teams. Resp. met 124 et 123 soorten. Het
regionaal record staat op 128.
- Waarnemingen molar 1994. Diverse waamemingen van Wespendiaven, mogelijke nestvondst en
waameming van bedelendejongen. Twee teritoria van Buidelm€es te RuigooÍd, en drie bU het
boezemgemaal te Halfiileg. Vangst van Poelsnip 26 juli, AWD.

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 9 nr. 4, novemhr 1994.
- Waamemingen van Roodhalsfuut bij Bussloo. Hier 4 ex. in een gÍo€p, oktober 1987. Soon is schaars in
het biDnenlatrd.

De Grauwe Crans (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland)jrg. l0 nr. 3, december 1994.
- Kleedherkenning bij de Ruigpootbuizerd. Nauwkeurige beschrijving van veldkenmerken van verschillende
leeftijden en sexen.
- Avifauna Zuid-Flevoland zomer-najaar 1994. Vermoedelijk broedgeval Grauwe Kiekendief langs
Bosruiterweg. 2 broedgevallen van Steltkluut, wv. I J succesvol (3 jongetr, later niet teruggevonden). 2
Poelruiters in aug. in de trpelaarsplassen. 2 p. Roeken.

De Grauwe C,ors (Avifauna Groningen) jrg. 22 w.3, oktober 1994.
- Broedende Velduilen in het Groninger cultuuÍlandschap. Vanaf 1991 eercte zekere broedgevallen, m.n. in
braakgelegde akkers.
Artikel geeft diverse broedbiologische gegevens van een nest bij Midwolda, ook een bolwerk van Grauwe
Kiekendieven.
- Oeverzwaluwen in Groningen in 1993. Bijna l/5 van de Ned. Oeverzwaluwen (>94fi) p. in 1992) broedt
in Groningen (1500 p.).
- Provinciale Big Day per fiets & openbaar vervoer door vier 2-persooÍrsteams: Ievefl max. ll8 soonen op.
- riy'aamemingen. Nog op 4 plaatsen in Oost-Groningen werden roepende Kwartelkoningen gehoord;
Kwanels deden her beter (60).

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l8e jrg. nr. 5, oktober 1994.
- De Grutto staat niet op uitsterven. Antwoord van vm. staassecretaris Gabor (CDA) op Kamervragen n.a.v.
tel-actie van Stichting Dondervogel. L,andelijk is er de afgelopen tientallen jaÍen (m.n. in de 70-er jaren) een
afname van 25% in kemgebieden, en 50-90% in marginale gebieden. Sinds 1980 is de Nederlandse
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Grutto-stand volgens Gabor stabiel op 85.-100.000 paren.
- Valken. 2x broedende Boomvalken vastgesteld in hoogspanningsma$en, in het Oostzanerveld ('93) en de
Oostzanerpolder (' 94).
- Ooievaars in de Wijde Wormer. Half aug. groep van 6 geringde ex. In 1993 brachten in Nederland 198
vrijvliegende Ooievars- pilen 336 jongen groot.

De Grutter 18e jrg. nr. 6, december 1994.
- Bijzondere en schaarse broedvogels in de Zaanstreek in 1994. 1 p. Geoorde Fuut in het Twiske; mogelijk
12 p. Roerdomp, 25 p. Bruine Kiek, broedgevalleÍr van Buizerd, Havik en Sperwer; I p. Kerkuil (4 jongen),
I p. Porseleinhoen, vaag gedocumenteerd broedgeval? van Kleinst Watcràoca, >2t p. Watersnip, )39 p.
Kerphaan, +13 p. ZwàÍte Stems, 90 p. Visdief, in het Twiske 39 p. Koekoet; 38 p. Blauwborst, 4[ p.
Snor, l-2 p. Buidelmees; 2 p. Wielewaal in het Twiske.
- Huiszpaluwen-inventeisatie 1994. Er werden 131 nesten geteld, bijna 13% minder dal gemiddeld in
1985-1994.
- Slaapplaats van Slechtvalken op PTT-toÍeD te Wormer. Nujaarlijks bkr tot 2 er. tesamen waaÍgenomen,
eird okt. - november-
- Verslag Kluten-inventarisatie 1994. De stand in de ZaansÍreek blijft stóicl op + 45 p.

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 28 nr. 4, oktober 1994.
- Broedvogelmonitoring vaÍl het Nmderrreer in 1993- Slechts 26 p. Purperreigers, 15 p. Grauwe Ganzen,
t@ftme van Rietzatrger.
Echter geen broedgevallen van l*pelaar, Roerdomp en Bruine Kie.kendief. Wcl in 1998 2 broedparen van de
Grote Zilverreiger.
- Broedvogels staan sterk onder druk in het O.-Vechtplassengebied (1993). Result"teo van de inv€ntarisatie
van NM-rnedewerker W.J.R. de Wijs. Slechts 2 p. Bruine Kiekendief, ecrhtcr 24 p. ÍIavik (wv. t il het
Naardermeer). Totaal 78 p. Zwarte Stems, wv. 58 p. in Ankeveen. 2-3 p. Buidelm io de z. Horstermeer.
Nog 2 p. Woudaap in 1992 in de Tienhovense plassen, in 1993 slechts I veldwaarnemiog bij Breukelen.
Purpeneigers broeden nog in de Breukeleveense Plas (11-12 p.) en de Tienhovensc Plassen (3 p.).
- Voorjaarstrek over het CotreÍsbos (Hilversum), 1990-1994. Tellingen van olgesuwdc voorjaarstrek. .

De Korhaan jrg. 28 nr. 5, december 1994.
- De Ndlgans is €en blijveÍje. In het Gooi + 55 p., tandelijk bedraagt de populaie iamiddels 3-700 p. De
agressie valt mee-

- Vogelwet 1936 gewijzigd. Het betreft ampassingen in aftvachting van een geheel nieuwe Flora en
Faunawet.

De Kruisbek §ogelwacht UtrechQ 37e jrg. m. 5, oktober 199{.
- De Putter als broedvogel in Usselstein. In de bebouwde kom:L7 p. per km2 (ter vgl. Randstad en
Broedvogels meldt tot 5 p. per km2 in parkrijke gebieden in W. Nederland). Volgeos SOVON broedden er
landelijk 4.-7000 p. (f98-83), m.n. in West Nederland.
- Huiszwaluwen bij de Beatrirsluizen, Nieuwegein. Hier werd van 1989-1994 een afoame vastgesteld van
55%.
- Waameming van een oostelijke Blonde Tapuit, 16 mei 1994 te Hooglad, Met uitvoerige beschrijving. Er
zijn 6 Ned. gevallen.
- Veldwaamemhgen. Een hoor-waarneming van een KwaÍel te Abcoude, 12 juli 1994.

Meerkoet (natuur- en Milieufederatie Wierhaven) 1994 nr. 3, oktober 1994.
- Terugmelding van geringde vogels. Van een nest met 5 jonge Kerkuilen te Middenmeer werd ook het 5e
jong dood teruggevonden, te lrlystad na 251 alagen. Totaal wetdet 22 geritrgde jotrge Kerkuilen
teruggemeld als verkeersslachtoffer. De oplossing is het aanleggen vaa beschermende boomsingels langs
drukke wegen. (vgl. Gierzwaluw 32(1994,3):110 en Me€rkoet nr.2, 1994).

De Mourik (Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o
- Vij§arige broedvogelinventarisatie in een deel van Nijmegen.
» jaarlijks, Bl1naffi% achteroitgang van Huismus vastgesteld.

.) jrg. 20 nr. 2, november 1994.
Totaal 35 soonen broedend vastgesteld, wv

- De broedvogels van SalmoÍth (uiterwaad bij Lobith) in 1993. 4 p. Grauwe CoÍs (7 in 1992), geet
KwaÍelkoning (5 p. in 1990).
- Broedvogels van GÍoesbeek. Sterke aftrame sinds 1975 van Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper,



Gierzwaluw 32 (1994) nr.4 159

Geelgors en Gr. Specht.

Nieuwsbrief SO.VON Disfict 10 en Werkgroep Vogelinyentarisatie ïJtrecht nr.2,
september 1994.
- Eerste resultaten broedvogelinventarisaties. In de prov. Utrecht 2 exfi^bezf/í.e Ooievaa$nesten (o.m. van
ongeringde ex. Bethunepolder, geen jongen); nog op 2 plaatsen itr het Vechtplassengóied roepende
woudaapjes' Lmgs de trk 2 p. Grauwe Gors en een Kwanelkoning. l80o p. Kokmeeuwen en 75-100 p.
Grauwe Ganzen in de vinkeveense Plassen. Bij vinkeveen dezn mrrer ook 2 siettkluten, nuar oetr
broedgeval bleef uit.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 13 nr. 4, oktober 1994.
- De Gierzwaluw op Texel. Pas in de afgelopen jaren broedvogel in Den Burg, vaoaf 1993 ook 2-3 p. in De
Waal.
- \iladvogeltelling op 23 jan. 1994. 8.000 Rotganzen, 14.000 Smienten, 320 Brilduikers (Marsdiep), >
20.000 Kanoetstrandlopers, > I 1 .000 Wulpen, 1700 Goudplevieren en 42 Uslandse Grutto's (in de
Mokbaai).
- Resultaten van het ringwerk door Ringstation Koruerskooi.
- Broedvogels van de Staatsbossen in 1994. 4 p. Sperwers, I p. Buizerd, 3 p. Boomvalken,2 p. Kruisbek, 3
p. Kleine Barmsijs, 23 p. zwaÍre Mees (op een na bestejaar), 13 p, Gekraagde Roodstaaí. Achr€ruit ging
de Grote Lijster (voorheen 10-15 p., nu 5 p.).
- Waarnemingen, znmer 1994.3 p. Roodmus; bij de lJzeren Kaap 100 Geoorde Futen 20 juli, zelfs 251 op
5 aug. Griel op I I juli.

De Skor jrg. 13 nr. 5, november 1994.
- Wadvogeltelling op 15 mei 1994. O.m. 184 ltpelaaÍs, > 12.000 Rotganz€o, 11.500 Rosse Grutto's en
31fl) Bonte Strandlopers.
- Waarnemingen sept--okt. 1994. In sept. op Texel een Steppeklapeksrer, 2e hlft okt. cen Amerikaanse
Goudplevier.

Qe Strgndlgpgr. (Vereniging voor natuur- en vogelbescherming Noordwljk) 26e jrg. nr. 4,
december 1994.
- Vogels kijken op de HoÍobagy-poesta, HongaÍUe. De Roodpootvalk bÍoedt daar in kolonies van 20-30 p.
Vondst van een kolonie van 50 p. Roze Spreeuwen (onderdeel van een influx van enkele lOo-en p.). Ook
werd een groepje Arendbuirerden gezien.

De Takkeling (Werkgroep Roofvogels Nederland) 2e jrg., 1994 nr. 3.
- Bruine Kiekendief bouwt nesr in struik. Uitwijkgedrag r.o.v. predatie door de Vos.
- Voedselkeus van Havik, Sperwer en Buizerd in de Flevopolders. Er staan hier veel lijsters op het
Havikenmenu.
- Schuiltentervaringen bij een nest Grauwe Kiekendieven. Caïnistisch gedrag tussen de jongen; hun
braakballen eet het vr. op.
- Recente roofuogelliteÍatuur 1994. Bespreking vm een aÍikel over een bloeiende stedelijke populatie
Haviken in Keulen (14 p.).907o broedt succesvol da[kzu het grote voedselaanbod in de stad, m.n. van
Eksters, die een kwan van de Havik-prooien vormen-
(vgl. Charadrius 30(1994):82-93 en 94-103).

De Tringiaan (Tringa, VrilG Schagen) 17e jrg. nr. 4, oktober 1994.
- Alledaagse Vogels: de Wulp. In geheel Noord-Hollmd broeden zo'n 25O p. In de Putten bij Petten slapen
max. 420 ex.
- Veldwaamemingen. In het Zwanenwater broedden dit jaar 49 p. tÉpelffis en l9l p. Aalscholvers. 3 p.
Brandgans met jongen in de duinen van St. MaaÍenszee.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 7e jrg. nr. 4, september 1994.
- Bespreking van 'Broedvogels van Zeeland'. Het boek onderscheidt 7 landschapsgebonden
hoofdvogel gemeenschappen.
- Aalscholvers ten onrechte zwaÍ gemaakt. 3500 p. in de OVP brrchten in '94 slechts 0,5 jong p.p. groot
t.g.v. voedselschaarste.
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De Winterkoning (VWG Castricum) jrg.29 w. 314 dec. 1994-
- Gierzrvaluwen in nesrktrten. In castricum werden 2 kasten geaccepteerd, in t.m. 1 werd succesvol
gebroed.
- Voorjaarsfenologie 1992-1994 te Casrricum.
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