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Redactioneel

'Een nieuwe lente, een nieuw geluid': de redactie voor dit nummer is versterkt
met Bram Polak. Frank Visbeen heeft door toenemende vogelbesognes elders
helaas minder tijd voor de Gierzwaluw beschikbaar, maar zal eerl. oog in het zeil
houden. Raadpleeg derhalve het colofon voor het nieuwe adres als u wilt
schrljven of bellen. Weet dat dit blad alleen dankzij uw welwillende
medewerking elk kwartaal weer kan herrijzen als de vogel Phoenix. Aarzel dus
niet uw biidragen aan ons toe te vertrouwen. Schenk ons de vruchten van uw
vogelverstand, maar open ook uw hart. Geef stem aan uw ontroering, uw
verrukking, uw verdriet. Vogelvervoering is de titel van de nieuwe rubriek die
wij met genoegen openstellen voor uw veldverhalen, stad§ayonturen en wat uw
gevoel u verder ingeeft. Help ons de Gierzwaluw te maken tot het ornithologisch
sieraad van de Vogelwerkgroep Amsterdam.
Verder rest ons u in alle opzichten een gevleugeld voorjaar toe te, wensen,.

Oproep
De redactie heeft dringend versterking nodig, anders komt de verschijning van
de volgende nummers van ons blad in ernstig gevaar. We zoeken vooral iemand
die de lay-out van het blad wil doen.

De redactie

Het bestuar van de Vogelwerkgroep geefi met leedwezen kennis
van het overlijden, op 2l januari 1996 van ons erelid

J.E. (JOPIE) BRINKERS - BEETS

Zij is 78 jaar geworden.

Ouderen onder ons kenden haar als een enthousiast lid en herinneren zich nog
hoe zij vijftien jaar lang zeer actief was, onder andere als penningmeester en

verzorgster van het mededelingenblad. Ook was zij altijd bereid haar huis
gastvrij open te stellen voor bestuursbijeenkomsten.
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VERENIGINGSNIETIWS

Al gemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal dit jaar op 26 maafi plaatsvinden, locatie: de
Plantagozaal, Hugo de Vriescentrum, plantage Middenlaan 2e
(naast de Hortus, druk op de bel waar NME naast staat), aanvang: 20.00.

Bestuursmededeling
Namen en adressenian nieuwe leden en adresveranderingen worden op het
ogenblik verwerkt in de nieuwe adreslijst die binnenkort aan de leden gestuurd
zal worden.

Vogelnieuws in en uit de regio

Birrd Numbers 1992 
iíi i

Recent verschenen: het boek Bird Numbers L99z (900 blz). onmisbaar voor hen
die zich intensiefbezighouden met vogelonderzoek gebaseerd op tellingen en
onschatbaar voor hen die zich in deze tak van vogelonderzoet wilten verdiepen.
Verkrijgbaar voor f 100,- (ex verzendkosren) bij het CBS of bij SOVON,
Rijksstraatweg 778, 6573 DG Beek-ubbergen (tel. 08895-4gt1t). (Reductie
voor SOVON{eden: f 25,-.)

Oproep rot her doorgeven van waarnemingen van Ransuilen
Bert Jan Bol verricht ringonderzoek aan Ransuilen in de regio Amsterdamlzuid-
Kennemerland. Hij ziet uw waarnemingen en een mogelijk daaruit
voortvloeiende samenwerking met belangstell ing tegemoet.
Bert Jan Bol, Nieuwemeerdijk 222, llTr NM Badhoevedorp rel. o2o- 604L524.

KNNV-Amsterdam
ook het periodiek van de KNNV-Amsterdam besteedt regelmatig aandacht aan
vogelstudie. Zie bijvoorbeeld het verslag van Martin Melchers 'Het verschil of
hoe dieren het verschil soms ook niet zien' , in no 4 van oktober 1995. Het is
maar dat u dat weet.
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ZWARTKOPMEZEN IN EN OM AMSTERDAM

Joh.J. Frieswiik

Voordat u zegt dat Zwartkopmezen niet (meer) besiaan, even het volgende. Het
is mij bekend dat reeds in de vorige eeuw de Matkop als afzonderl[ike soort
beschreven werd. Deze mezensoort werd toen afgescheiden van de door
Linnaeus beschreven Zwartkopmees, die door ons als Glanskop wordt
aangeduid.
Nieí hng geleden verblijdde Ruud Vlek ons na jaren van speurwerk met de
'definitieve' Checklist van de vogels van Groot-Amsterdam (Vlek, 1995). Daarin
kunnen wij lezen: 250 Glanskop schaarse doortrekker <30X broeden nog nooit
bewezen;25l Matkop jaarvogel, broedvogel, broedde A'damse Bos > 1957
Om met de Matkop te beginnen: in 1963 vonden Jowi de Roever en Gerald
Oreel in het Amsterdamse Bos het eerste nest. Het bevond zich in een elzestomp
en bevatte een onbekend aantal jongen (Mededelingenblad KNI{V VWG
Amsterdam I (1963) no. 3, bijlage p. 7). Het broeden was dus vastgesteld. In
1957 echter nam A.N. Swart al een paar met vliegvlugge jongen waar
(Frieswijk, 1968), zodat naar alle waarschijnlijkheid de Matkop al jaren in het
Amsterdamse Bos broedde voordat het eerste nest werd ontdekt. De Matkop is
er nog steeds broedvogel en wordt ook 's winters geregeld waargenomen
(aarvogel).
Wat de Glanskop aangaat, zijn de zaken aanzienlijk minder duidelijk dan de
korte diagnose van Ruud Vlek ('broeden nog pooit bewezen') doet vermoeden.

Wie de oudere Amsterdamse vogelliteratuur raadpleegt, komt heel andere
opvattingen tegen.
ln de Mededeelingen van het Centraal Instituut voor Floristisch en Faunistisch
Onderzoek in Groot-Amsterdam no. 6 (1944) staat dat op 30-zt-1944 een

Glanskop mannetje zong op nestlast 37 in het Amsterdamse Bos. De tekst luidt
verder: "Nog dienzelfden dag bouwden jongens van takken een tent tegen den
boom, waar deze kast aan hing..'-:Een vestiging werd dus bij voorbaat onmogelijk
gemaakt (Sl.).' Sl. staat voor J.E. Sluiters, een goede vogelkenner. Bovendien,
belangstelling voor een nestkast past beter bij een Glanskop dan bij een Matkop,
die bij voorkeur zelf een hol uithakt. Maar ja, een zingend mannetje op een

nestkast is nog geen territorium, een territorium nog geen broedgeval.
ln Mededeelingen etc. no. 7 (1948) is ook het een en ander over de Glanskop te
lezen: "Broedt (in 1945) stellig op de Nieuwe Ooster Begraafulaats en
waarschijnlijk ook in Artis; in de broedtijd geregeld op Zorgvlied, Amstelrust en

Vy'ester-Amstel (De Jonge); 3 territoria in het Vondelpark @rander)." Over het
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Vondelpark schrijft Brander (1948) in een aparr artikel: "lg$ 3i..lg4Í 3, Lg46 6
territoria van de Glanskop." zowel De Jonge als Brander kunnen als dèskundige
vogelwaarnemers worden beschouwd.
Deze berichten over Glanskoppen in de broedtijd op de N.O.B., in'ïrtis, op
zorgvlied, Amstelrust en wester-Amstel deden philippona (1986) jaren latei
schrijven: "In Noord-Holland komt de Glanskop behalve in het Gooi en aan de
zuid- en zuidoostkant van Amsterdam voor aan de binnenduinrand." In een
voetnoot wordt vermeld dat volgens de meest recente bron, Randstad en
Broedvogels (VWG Avifauna Vy'est-Nederland, 1981), de Glanskop bij
Amsterdam niet meer voorkomt. Dat was 35 tot 40 jaar eerder anders,
concludeert Philippona.
Men kan zich zo langzamerhand gaan afvragen of de Glanskop niet als
voormalige broedvogel op de checklist dient te worden vermeld. Dat dit niet
gebeurd is, valt te verdedigen. Zou het zo kunnen zijn dat in de jaren '40
(zonder vogelgeluiden op grammofoonplaten, cassettes en cD's) door Brander
c.s. Matkoppen als Glanskoppen zijn gedetermineerd? Een gewaagde
veronderstelling, want de genoemde vogelaars waren weliswaar amateurs maar
beslist geen 'prutsers'. Een argument voor deze stelling vind ik in een van mijn
dagboeken (anuari 1953). Daar staat namelijk de aantekening: "Zwartkopmezen,
die 's winters in het A.B. rondzwerven, zijn volgens Brander Glanskoppen en
wel eigen broedvogels." jaren later is daar door mij bijgeschreven: "Brander
van mening veranderd; 't zijn Matkoppen, ook de broedvogels."
Daarom houd ik het op een hardnekkig misverstand. Dat wil ook zeggen dat
Ruud VIek het met ziin oordeel bij het rechte eind heeft: het broeden van
de Glanskop in Groot-Amsterdam is nog nooit bewezen.
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CHECKLIST VAN GROOT-AMSTERDAM :

OPROEP TOT AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN

Ruud Vlek

van verschillende kanten ontving ik waarderende reacties op het overzicht van
in de regio Amsterdam vastgestelde vogelsoorten in de vorige Gierzwaluw (rg.
33, nr.3). Zo'n twintig lezers brachten nog allerlei waardevolle aanvullingen en
rectificaties in. Enkele daarvan hadden betrekking op extra gevallen van
bepaalde soorten, enige zelfs op voor de regio nieuwe soorten (2-3), alsook op
nieuwe escapersoorten (2). Het blijkt dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat
onze Checklist riu al weer moet worden bijgesteld. Alle opmerkingen en :

aanvullingen zullèn t9 zijner tijd worden verwerkt in een Èerste Aanvultàg-van
de Checklist tan Groot-Àmsterdam, hopelijk nog dit jaar te publiceren in óen
der volgende nummers van de Gierzwaluw. Het is namelijk te verwachten dat
we waarschijnlijk al dit jaar de magische grens van 300 in de regio Amsterdam
vastgestelde vogelsoorten zullen bereiken. En dat mede als gevolg van het
verheffen van diverse ondersoorten tot zelfstandige soorten.

De bedoeling is nu toe te werken naar een officiële regionale vogellijst die ook
qua status-aanduidingen, fenologische en seizoenpresentie gegevens de toets der
kritiek kan doorstaan en up to date is. Deze onderdelen van onze checklist zijn
nog zeker:voor verdere bijstelling vatbaar.
Ook de populatie-omvang en -trend van schaarse en meer algemene broedvogels
in onZe regio diqnt nog nader gekwantificeerd te worden, evenals die van
verschitlènde overwinteraars. vandaar dat kritische opmerkingen en aanvullingen
hieraangaande Zeer welkom.zi;n

Eerst is nu het wachten op het uitkomen van 'sijsjes en d$jfsijsjes', eeÍl
broedvogelatlas van de regio Amsterdam, samengesteld door en onder redactie
van Remco Daalder, Martin Melchers en Geert Timmermans, die in april zal
verschijnen. Dat lijvige boekwerk ('boekje') zal de kennis van de broedvogels in
onze regio (zo'n 90 regelmatige en 30-50 onregelmatige soorten) ongetwijfeld
aanzienlijk opvijzelen. Vermoedelijk zullen hierdoor onze inzichten omtrent de
status en talrijkheid van bepaalde soorten nog bijgesteld moeten worden. We zijn
zeer benieuwd.
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BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE VIJFHOEK
IN DE JAREN I99I-I994

David Tempelman

In de jaren 1991 tot en met 1994 inventariseerde ik de Vijftroek bij Diemen op
broedvogels. De inventarisatie vond plaats volgens de methode van het
Broedvogel Monitoring Project (BMP» van het Sovon. Jaarlijks stuurde ik de
gegevens naar het Sovon en deze telden zo mee met de landelijke BMP-indices.
De Milieufederatie Noord-Holland gebruikte de gegevens voor haar strijd tegen
de bedreigingen van het gebied. Sovon zelf maakte er gebruik van in verband
met een onderzoek voor Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor natuuront-
wikkeling. Dit artikel doet verslag van mijn inventarisatie.
Naast de resultaten van dit onderzoek bekijk ik historische gegevens en vergelijk
ik mijn onderzoek met eerdere inventarisaties.

Ligging van het gebied
De Vijfhoek (Amersfoort-coördinaten: 1291130-4831484), meer officieel bekend
als het PEN-Eiland, is een kunstmatig schiereiland in het Umeer. Het is
ongeveer een vierkante kilometer groot. Aan de zuidwestkant wordt het
begrensd door de oude Zuiderzeedijk. Overigens heeft het gebied duidelijk zes
hoeken; desondanks heet het "Vijfhoek". Het gebied is rijkseigendom en behoort
toe aan het Ministerie van Financiën, Dienst der Domeinen. Rijkswaterstaat is
actief beheerder (Dubbelt, 1993). Op topografische kaarten Iijkt een deel tot
gemeente Diemen te behoren. Mogelijk deelt men het gebied ooit nog eens in bij
deze gemeente; dit soort beslissingen wordt niet democratisch genomen.

Ontstaan van het gebied
ln 1967 begon men me! dq aqnleg van de PEN (tegenwoordig UNA)-centrale; de
grond die hierbij werd uitgebaggerd werd binnen een rijshouten dam het
IJsselmeer ingespoten. Men verstevigde de rand met basaltblokken. Later is er
nog grond, waarschijnlijk afkomstig van de aanleg van de Maxis bijgekomen.
In l98l veranderde het gebied aanzienlijk door het opspuiten van 300.0@
kubieke meter slib dat vrij kwam ten gevolge van het verbreden van het Amster-
dam Rijnkanaal (Van Duin, 1982). Hierdoor veranderde ook de broedvogelstand
aanzienlijk. Het lag ooit in de bedoeling om er een tweede electriciteitscentrale
te bouwen of zelfs een kerncentrale. In de Bos-atlas van 1983 wordt het gebied
paars weergegeven, dus als industrieterrein. Op een kaart van het Ministerie van
VROM is te zien dat het gebied deel uitmaakt van de Ecologische Hoofd-
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struktuur (EHS); het vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbinding
van Flevoland met 'Waterland en.van V{a'terland met het Vechtplassensebied: :,;

Hierbij valt op te merken dat de Provincie Noord-Holland deze EHS onder- ;

schrijft en zich heeft verplicht er invulling aan te geven. Ook de gemeente
Amsterdam heeft ijverig tal van nota's over de waarde van het gebied en over .:

verbindingszones geschreven.

Beschr[iving van het gebied
Aan de westkant, buitenkaads en in het oostelijk deel van het gebied groeit riet.
De kade is verstevigd met basaltblokken en is waardevol, vooral wegens het
voorkomen van de ringslang (mond. med. M. Melchers). Dit is namelijk een
echte Natuurbeleidsplan-soort. Op de kade staan Gelderse roos, wat wilgen,
eiken, berken en essen. Binnenkaads is er moerasbos, (ongeveer 45Vo van de
oppervlakte) en rietland (ook ongeveer 45Vo). In het moerasbos staan vooral
wilgen. Planten die men op de Vijftroek aantreft zijn o.a. hop, kamperfoelie,
bitterzoet, poelruit, pluimzegge, moerasspirea, kattestaart en moerasmelkdistel,
(deze plant wordt op de Vijfhoek ruim drie meter hoog). Pluimzegge, waarvan
hier mooie, grote pollen groeien is een leuke soort, die in dit gedeelte van
Nederland vrij schaars is (mond. med. A.J. Rossenaer). Vijftien jaar geleden
kapte men een deel van het moerasbos voor een weilandje. Dit weitandje, waar
men schapen en paarden weidt, ligt tussen de oude Zeedijk en het overgebleven
moerasbos en rietland. In dit weilandje staan planten als mannagras, kamgras,
reukgras, zenegroene rus, ruige ze59e es rietorchis. Aan de UNA-kant van de
Oude Zeedijk ligt een brede sloot, die de begrenzing vormt van het geïnventari-
seerde gebied. Tussen dijk en stoot bevindt zich een fraai rietmoerasje.
Vanaf de dijk heeft men uitzicht op de UNA-centrale. Tussen het
geïnventariseerde gebied en de centrale lag een weiland waar Grutto, Scholekster
en Kievit broedden. Hierop ligt nu een meter zand. In 1993 begon de UNA met
de aanleg van een uitwateringskanaal, met de inlaat aan de oostkant en de uitlaat
aan de westkant van het gebied. Dit kanaal doorboort, met stalen wanden die
anderhalve meter uit het water omhoog rijzen, de oude Zuiderzeedijk. Men heeft
de westmonding nog enigszins in-tact gelaten; ook het riet stond er aanvankelijk
nog, maar bij een bezoek in december 1995 viel er nog slechts een restant van
dit rietveldje te bespeuren. Dat bleek ook de bedoeling te zijn geweest; een
aannemer heeft dit klusje voor de somma van f. 150.000.: geklaard (mond.
med. Van Duin). Dat is jammer, want dergelijke buitendijkse rietveldjes zijn vrij
zeldzaam. Hier nestelden Kleine Karekiet en Fuut. Een deel van het bos in de'
zuidwesthoek werd ten behoeve van dit kanaal in de broedtijd in 1993 gekapt.
Inmiddels zijn et enkele schriele boompjes geplant (men vraagt zich af waarom).
Het afwateringskanaal vriest in de winter niet dicht en was, als gevolg daarvan;
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in de winter yat tggitlgg6 een vluchtplaats voor IJsvogels (in december 1995
liefst zes exemplaren, mond. med. W. van der Waal), Grote Zaagbekken,
Nonnetjes, Brilduikers en Futen.
Behalve vogels zagik vaak vossen, egels, konijnen en reeësporen. In de
literatuur zijn waarnemingen bekend van in totaal 22 zoogdiersoorten, waaronder
Hermelijn, Dwergmuis en Meervleermuis (MosÍert, 1993). Voor deze laatste
soort heeft Nederland internationale verantwoordelijkheid, aangezien het
zwaartepunt van de verspreiding van de Meervleermuis in Nederland ligt.
Enkele zweefvliegen die ik op de vijftroek aantrof zijn Platycheirus fulviventris,
Tropidia sciía, de moeraspendelzweefvliegen Helophilus trivittatus en H.
Itybridus, Anasinryia tnterpuncta, cheitosia albitarsis en de lichte hommelzweef-
vlieg Volucella pellucens. Dit zijn bijna alle typische moerassoorten; V.
pellucens is een bossoort. Op 26 juni 1992 zag ik een hoornaar Vespa crabro.
Er is verder onderzoek verricht aan nachtvlinders QZ soorten), dagvlinders (12
soorten), libellen (11 soorten) (Mostert, 1993). _a*
De inventarisatie van 1991 tot en met 1994 -'Il
Ik voerde mijn inventarisatie uit volgens de normen van het Broedvogel
Monitoring Project van Sovon (BMP). Een BMP-plot levert gegevens over het
aantal territoria van broedvogels die met behulp van door Sovon opgestelde
criteria worden vastgesteld. Bijvoorbeeld: éénmaal een zingende s/ielewaal in de
'goede periode' levert een territorium op. Dit wil niet per se betekenen dat er
(succesvol) gebroed wordt. In de meeste gevallen zal dit wel zo zijn. Door
sommering van BMP-plot-gegevens, en vergeli-iking daarvan over meerdere
jaren kunnen broedvogeltrends bepaald worden. Zie voor nauwkeurige be-
schrijving van deze methode Van Dijk (1993).
Ieder jaar inventariseerde ik op dezelfde manier. van de circa 100 hectare kon
ongeveer de helft bestreken worden door het gebied rond te lopen en af en toe
een stukje het gebied in te steken (dit is niet overal mogelijk en aan de derde en
vierde hoek zelfs gevaarlijk). De gevonden aantallen betreffen dus de broed-
vogelstand vaÍt zo'n 50 hectare. Het centrale gedeelte telt niet echt mee;
Fitissen, Tuinfluiters en andere zangvogels zijn in dit centrale gedeelte
nauwelijks te inventariseren. Sommige soorten als Havik, Koekoek en vlaamse
gaai vliegen door het hele gebied; de aantallen voor deze soorten betreffen dus
eerder het hele terrein. Voor het bepalen van dichtheden is dit een lastige zaak.
Een andere lastige zaak is de ligging van het gebied. Het is ruim een harf uur
fietsen vanaf mijn huis; voor de juni-inventarisaties moet je dan ongeveer om
half vier opstaan. Dit is ronduit slopend. De ligging aan het IJmeer is echter nog
veel lastiger: er zrln altijd kabbelende golfies, die vaak meer lawaai maken dan
de ijle piepjes van de gewenste zangvogels. Bovendien maken de A1 en de

3
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UNA-centrale een hels kabaal. Inventariseren is hier dus niet eeni,oudig. De
grote aantallen leuke soortcn en de fraaie vergezichten (Pampus),vergoeden
echter veel.

Ontwikkeling van de broedvogelstand
In totaal stelde ik van 1991 tot en met 1994 4l soorten vast als
territoriumhouder. uit deze periode zijn in de tabel alleen de zekere territoria
opgenomen; het BMP hopdt immers geen rekening met ,mogelijke, of
'waarschijnlijke' brgedgevallen. wanneer ook alle historische gegevens worden
meegerekend, me! onde(,andere 'mogelijke' en 'waarschijnlijke' broedgevallen,
komen we op 87 soorten. Hieronder zijn mogelijke broedgevallen van spec-
taculaire soorten atrs Roerdqmp, Porceleinhoen en Roodhalsfuut.
Hieronder ga ik nader op enkele broedvogels in.

Fuut: de vijftroek herbergt twee futenkolonies. Eén daarvan is gevestigd in het
buitendljkse rietveldje aan de westkant van de vijfhoek (zie echter Beschrtjving
van het gebieil, de andere bevindt zich aan de oostkant. Deze laatste kolonie
valt buiten het BMP-plot en werd niet geteld; de aantallen in de tabel slaan dus
op die van de kolonie aan de westkant. In hoeverre het broeden succesvol was is
moeilijk te zeggen omdat men vanaf de kade weinig hoogte krijgt van de zich
verstoppende futen. veel jonge Futen waren nooit te zien; de nesten sneuvelen
gemakkelijk door de golven bij harde, verkeerde wind. Buitendijkse
Futenkolonies zijn in de omgeving te vinden op de Diemerzeedijk en bij
IJdoorn. Htstorisch worden soms grote aantallen genoemd, bv. 80 paar in 1980
en 120 paar,in 1981 (van Duin, 1982). Dit betreft echter vooral de Futenkolonie
in Haven Ballast, die ik niet telde.
Havik: hoewel ieder jaar voldoende waarnemingen werden gedaan om tot een
territorium te beslissen, is voor deze soort vri.iwel zeker dat er niet
daadwerkelijk gebroed is. Zoals bekend bevinden zich in de nabije omgeving
van de vijftroek twee nesten: één op de Diemerzeedijk (sinds 1992, suksesvól)
en één buitendijks bij Muiden. De dieren vliegen dan nogal eens over en werden
regelmatig gehoord. Eénmaal werd gezien dat eon Havik met prooi het gebied in
vloog. ook zag ik balts, maar ondanks talloze speurtochten door o.a. M. Mel-
chers, en door mijzelf was er geen nest te ontdekken , Hístorisch: de soort wordt
in de beschikbare literaruur niet als broedvogel yan de Vijftroek genoemt.
Zijlmans (1995) meldt dat de Havik suksesvol heeft gebroed op de landtong ten
oosten van de Vijfhoek, sinds 1986 (!) en 'vermoedelijk' heeft gebroed op de
vijfhoek zelf (geen jaartal). Aan deze gegevens kan dus worden tosgevoegd dat
broeden op. de Vijflroek zelf nog steeds niet is bewezen, maar da{ de Havik wel
een territorium had in elk jaar van l9p1 tot en met 1994.
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Spotvogel: alleen ià 19911 àangetroffen. Op de Diemerzeedijk is hij achteruit
gegaan. Mogelijk bevinden zich in het centrale gedeelte van de Vijftroek wel
Spotvogels, die niet werden gehoord. Historísch: và 1974 tot 1981 vrijwel
jaarlijks aangetroffen (1 paar of geen aantal) (Van Duin, 1982). In de periode
1989-1990 stelden Kreffer et al. (1991) hier ook Spotvogels vast.
Sprinkhaanrietzanger: leuke, niet zo gewone moerassoort, die hier alle jaren
broedt, met zo'n vijf paar. Historisch: topjaar voor de SprinkhaanrietzangeÍ was
1977, toen in de Vijftroek en omgeving 15 à 17 paar werden genoteerd. De
jaren hierna bedroeg het geregistreerde aantal vijf à zes paar (Van Duin, 1982).
Snor: zeldzame soort, ook internationaal gezien, die hier in flinke aantallen
voorkomt. Voor onder andere deze soort worden bijvoorbeeld in het
Naardermeer werkdagen voor vrijwilligers georganiseerd om deze soort meer
kans te geven. De Snor heeft in de Vijfhoek een waar bolwerk: een Snorrenkoor
overstemt hier vaak de overige riewogels! Voor vergelijkbare aantallen moet
men naar het Naardermeer of de Flevo. Van een Snorrenkoor is slechts sprake
in echte mooie natuurgebieden. In 1994 was de stand iets lager dan in 1993,
mogelijk door het verwijderen van het grootste deel van de rietkraag langs de
oude Zeedijk aan de UNA-kant; hier ligt nu asfalt. Historisch: ieder jaar van
1973 tot 1981 vastgesteld, van drie tot maximaal 2l paar (in 1977) (Van Duin,
1982). In het geschikte gebied zou dit dus maximaal liefst 13 paar per 100
hectare opleveren, een tweemaal zo hoge dichtheid als ik vaststelde. Ook in
1989-1990 door Kreffer et al. (1991) is de Snor vastgesteld.
Kleine Karekiet: één van de talrijkste vogels op de Vijftroek. De hoogste
aantallen vindt men in'het noordoostelijke gedeelte. Heel wat broedden er in
1993 (net als de Snor) in de rietkraag langs de oude zeedijk; deze broedplaatsen
zijn nu verloren gegaan (zie Snor), evenals de nestelgelegenheid in de
buitendijkse rietveldjes aan de westkant (zie Beschrijving van het gebied).
Historisch: in ieder jaar van 1973 tot 1981 aan te troffen (Van Duin, 1982:48),
maximaal met 'honderden' (1977). Dat lijkt veel, maar men bedenke zich dat het
gebied toentertijd een veel natter karakter had en de rietvogels veel talrijker
konden voorkomen. Bovendien was in 1977 de inventarisatie het meest grondig.
Kreffer et al. (1991) tonen op hun kaartje 9 territoria. Dat lijkt me een factor
vier te laag.
Zwartkop: door mij als één van de talrijkste vogels aangetroffen, metzo'n25
paar. Historisch: deze soort werd in de periode 1973-198I pas aangetroffen
vanaf 1977, met zo'n één à twee paar (Van Duin, 1982). Het toenemen van het
aantal Zwartkoppen illustreert duidelijk de verandering van een groot deel van
het gebied van rietmoeras in moerasbos.
Nachtegaal: alle jaren aangetroffen, met drie à acht paar. Ook op de
Diemerzeedijk is de Nachtegaal algemeen, sinds eind jaren '80. Verder vindt
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men Nachtegalen op het U-eiland (in ieder geval in 1995), langs de A1 in de
bosjes langs de snelweg en elders. Histotisch: ergens tussen 1981 en 1989 moet
de Nachtegaal zijn gaan broeden op de Vijftroek. Van Duin (1982) noemt de
soort niet; in 1989-1990 werden door Kreffer et al. (1991) flinke aantallen
aangetroffen: het kaartje var, deze soort toont maar liefst tien territoria. Mogelijk
is dit echter een sommering van beide jaren.
Blauwborst: op de Vijfhoek met enkele paren aanwezig. Deze soort is op vele
plaatsen in de regio toegenomen. Hisortsch: Van Duin (1982) en Kreffer et al.
(1991) melden deze soort nog niet; de territoria in 1991 zijn de eerste
vastgestelde territoria.
Matkop: in 1991 nog in flink aantal aanwezig, maar net als op de
Diemerzeedijk in aantal afgenomen. Historisch: Van Duin (1982) meldt de soort
vanaf 1976 ieder jaar als broedvogel, met maximaal zo'n drie paar (in 1977).
Ook door Kreffer et al. (1991) gevonden (geen aantal).
Buidelmees: behalve in Í994 @een) stelde ik ieder jaar één territorium vast.
Mogelijk echter hebben ieder jaar meerdere Buidelmezen gebroed; Van Duin zag
op 13 juni 1993 hier drie paar rondvliegen. 1993 was waarschijnlijk het beste
jaar voor de Buidelmees: op de Diemerzeedi.jk broedden toen zes paar (obs. R.
Geene & D. Ternpelman). Hístoriscà: alleen Dubbelt (1993) meldt de soort als
broedvogel (één à drie paar).
Baardmannetje: in 1994 werd een typische observatie gedaan van
Baardmannetjes. Drie paar hing gedurende enige ogenblikken op zo'n dertig
meter hoogte stil in de lucht, boven het riet, te 'pingen', en daalde daarna af,
het riet in. Wellicht kwamen deze vogels van elders, maar misschien betekent
het dat er drie paar, in plaats van het éne paar dat werd vastgesteld kunnen
broeden. Het VOD deed in 1993 voldoende waarnemingen voor twee paar
(mond. med. Van Duin). Historisch: door Van Duin (1982) werden veel hogere
aantallen vastgesteld, vooral in 1973 (12-13 paar) en 1977 (2t paar). In 1981
was het aantal echter reeds teruggelopen tot 'enkele'. Dit heeft te maken met de
grote veranderingen in het gebied (zie Beschrijving van het gebied). Ook Kreffer
et al. (1991) stelden het Baardmannede vast als broedvogel.

Historische gegevens
De inventarisatie in de periode 1991-1994 is de eerste die volgens BMP-normen
werd verricht. Er zijn echter reeds eerder vogelinventarisaties verricht:
1. In de periode 1973-1981 verrichtten Van Duin et al. vogeltellingen in het
gebied. Zij stelden in deze periode 70 (mogelijke en zekere) broedvogels vast.
Het gebied is ruimer genomen dan mijn proefvlak en omvat 356 hectare, waar-
van 191 ha water, l23ha riet, ruigten en opslag, 38 ha weiland en grasland en'4
ha.bebouwing (Van Duin, 1982). Qua aantallen maar ook qua soorten kan deze
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inventarisatie daarom niet zonder meer met de mijne worden vergeleken. Men
moet vooral ook bedenken, dat het gebied in l98l grondig is veranderd (zie
Beschrijving van het gebieil. De methode die zij volgden betrof het regelmatig
simultaan rurven per hoek; het gebied insteken was toen onmogelijk (mond.
med. van Duin). vooral in 1977 is een zeer gedegen inventarisatie verricht.
Overigens kan men er zich alleen maar verbazen dat een inventarisatie zo lang is
volgehouden; een compliment is op zijn plaats. Soorten die ik niet als
territoriumhouder vaststelde zijn: Roodhalsfuut, één mogelijk broedgeval in
Haven Ballast in 1981; Knobbelzwaan; Bergeend; wintertaling; pijlstaart (moge-
lijke broedgeval in 1973); zomerraling (mogetijk broedgeval in 1973); slobeend
(1 mogelijk broedgeval in 1977, I in 1981); Krooneend (meerdere jaren, max.
L-2 paar); Tafeleend (mogelijk broedgeval in 1979); Torenvalk; patrijs;
Scholekster; Kluut; Kleine Plevier; Kievit; Vy'atersnip; Visdief (mogelijk
broedgeval in L973); Ransuil; Gierzwaluw; Boerenzwalu w ; zw arte Roodstaart;
Grote Karekiet (1p. in t974 en 1978); Grauwe Vliegenvanger; Spreeuw;
Huismus; Ringmus en Kneu. Tijdens inventarisatieronden werden door mij wel
waarnemingen verricht van de volgende soorten: Bergeend, Wintertaling,
Zomertaling (1x), Krooneend (1x), Tafeleend (éénmaal een luid roepend
vrouwtje op- en wegvliegend), Torenvalk, spreeuw (ook éénmaal met voer het
gebied invliegend waargenomen) en Kneu. volgens sommige criteria zouden
deze waarnemingen misschien voldoende zijn voor een 'mogerijk broedgeval';
hiervan heb ik afgezien. Een aanral van de door Van Duin et al. (lg82)
gevonden soorten kan nu onmogelijk meer op de Yijftroek broeden; het betreft
de pioniers scholekster, Kleine Plevier, Kluut en visdief. De Kleine plevier
broedde in ieder geval in 1994nog wel juist ten zuidoosten van de eigenlijke
vijftroek (mond. med. van Duin). Andere soorten werden juist buiten 'mijn'
gebied waargenomen, in en om de gebouwen in de omgeving van het gebied,
zoals Huismus, Ringmus, zwarte Roodstaart en Boerenzwaluw). Daarnaast
stelde M. singor in 1973 de Gierzwaluw vast als broedvogel in de bunker bij
Smeenk (schr. med. F. Vogelzang).
2. In opdracht van de Dienst Ruimtelijke ordening Gemeente Amsterdam (DRo)
is in 1989 en 1990 een onderzoek verricht naar vogels, planten en enkere
insektengroepen in het gebied inclusief de Diemerzeedijk en Haven Ballast
(Kreffer et al., 1991). De gevolgde methode wat betreft broedvogels is volgens
de auteurs het karteren van territoria, 'onder andere door het luisteren naar
zang' (sic!). Hierbij noemen Kreffer et al. echter geen nadere methode. Evenmin
is gespecificeerd naar jaartal; zo is dus ook niet op te maken of genoemde
soorten beide jaren hebben gebroed. van negen soorten zijn in het rapport,
overigens zeer Íraaie, kaartjes afgebeeld. Het hele onderzoeksgebied is in
deelgebieden verdeeld; deelgebied 12 komt vrijwel precies overeen met het door
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mij geïnventariseerde gebied. Men voert voor 'deelgebied 12' 59 soorten als
broedvogel op. Door hen opgevoerde soorten die ik niet als broedvogel heb
gekarteerd zijn Dodaars, Zomertaling, Sperwer, Torenvalk, Forseleinhoen,
Watersnip, Houtsnip, Turkse Tortel, Tortelduif, Ransuil, Gras$ieper, Grote
Lijster, Goudhaantje, Grauwe Vliegevanger en Kneu.'Ik vraag mil wel af, en
overigens ook Van Duin (mond. med.) en Vogelzang (schr. med.) of al deze
soorten de toets der Sovon-criteria zouden kunnen doorstaan (dit geldt voor
Dodaars, Goudhaantje, 'W'aterral, Graspieper, Turkse Tortel, Zomertortel, Grote
Lijster en Houtsnip). Aantallen worden niet genoemd; de 6 in dértabel bij Porse-
leinhoen is blijkbaar een typefout. De Havik noemen Kreffer et al. niet (ook niet
voor het hele gebied) (vergelijk het stukje over de Havik'in het deel
Onwikkeling van de broedvogelsÍand). Yar een aantal door Kreffer et al. (1991)
gerapporteerde soorten (zie ook 1.), namelijk Zomertaling (1x), Sperwer,
Torenvalk, Ransuil (1x), Goudhaantje en Kneu deed ik tijdens inventarisa-
tieronde onvoldoende waarnemingen om tot een territorium te beslissen. De
andere soorten heb ik nooit gezien tijdens inventarisatieronden.
3. Het Consulentschap natuur, bos landschap en fauna verrichtte in 1992 een
ecologische beschrijving van de Vijftoek (DÉbbelt, 1993). Hierbij gebruikte
Dubbelt gegevens die door ambtenaren in dienst van de Provincie Noord-
Holland zijn verzameld, in 1987, aangevuld met gegevens van het VOD. De
aantallen broedvogels komen goed overeen met de door mij gevonden aantallen
(zie tabel). Sommige algemene soorten als Fazant zijn niet meegenomen in het
verslag. De enige soort die ik niet aantrof als territoriumhouder, en die Dubbelt
wel noemt, is de Sperwer (1 terr.). Juist buiten het terrein broedde in de jaren
1993, 1994 en 1995 in ieder geval één paar (mond. med. Van Duin); mogelijk is
dit hetzelfde paar.

Niet-broedvogels
Het Umeer is zoals bekend zeer belangri.jk voor watervogels. De Brilduiker
overwintert hier massaal; op 5 maart 1992 zag ik er hier zo'n duizend,
waaronder vele baltsende mannedes. De l7o-norm wordt voor enkele soorten
voortdurend overschreden (o.a. Kuifeend). Het rietland is verder slaapplaats van
Boeren- en Oeverzwaluw, in de trektijd ook voor vele zangvogels als Vy'aterpie-
per, waarvan er soms tientallen verblijven. In vroeger tijden had de Blauwe Kie-
kendief in het gebied een slaapplaats. Oeverzwaluw en Blauwe Kiekendief staan
op de lijst van doelsoorten (Van Nieukerken, 1995). Andere soorten die van
1991 tot en met 1994 niet op de Vijflroek territorium hielden maar er wel slaap-
plaats hebben, of overwinteren en die we ook'op de lijst van doelsoorten Vinden,
zijn Slobeend, Roerdomp en Vy'atersnip
Enkele interessante waarnemingen van niet-broedvogels die ik deed waren: 1
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roepende Kerkuil op 13 april 1991;6 mannetjes Krooneend op 3l mei t99L;2
IJseenden op 2 april 1992; 2 Appelvinken óp 11 april 1992 en 1 mannetje
Zomertaling, op- en langsvliegend op 8 april 1993. De Zomertaling behoort
overigens tot de broedvogels, evenals de Krooneend (zie tabel). Van de
Krooneend deed Dubbelt in juli 1995 een waarneming van een vrouwtje metzes
pulli; deze kan op de Vijfhoek,zelf of in Haven Ballast hebben gebroed (mond.
med. Dubbelt).
Het totale aantal vogelsoorten dat werd vastgesteld op de vijfhoek bedraagt zo'n
230 (Van Duin & Vogelzang, 1993). De Vijftroek scoort hiermee de 18e plaats
in de lijst van de gebieden met het hoogst aantal vastgestelde soorten (Sovon,
1987).

Waarde van het gebied; de toekomst
uit de inventarisaties moge blijken dat de vijftroek een waardevol gebied is, dat
uitnodigt om er met respect mee om te gaan. Qua soortensamenstelling lijkt het
op redelijk goed beschermde gebieden als Oostvaardersplassen en Naardermeer.
Van de door mij gevonden broedvogels (periode 199l-1,994) staat 17% op de
Rode Lijst (Van Nieukerken, 1995)1. Dit is een hoog percentage. Met name
voor rietvogels is het gebied belangrijk. Zangvogels, met name de insekteneters,
bereiken hoge dichtheden. Het aantal soorren dat op de vijftroek heeft gebroed
vanaf 1973 bedraagt 87. Het gebied is op Nederlandse schaal tamelijk groot. De
niet-broedvogels waarderen de vijfhoek en direkte omgeving zeer, wat blijkt uit
het overschrijden van de I %-norm van diverse watervogels en uit de hoge plaats
op de lijst van Nederlandse gebieden waar het hoogste aantal soorten is vast-
gesteld. De verscheidenheid aan zoogdieren is voorts behoorlijk.
Al met al reden genoeg om er voorzichtig mee om te gaan en het niet meer zo te
maltraiteren als in 1993, toen de cultuurhistorisch waardevolle oude zeedijk
werd doorboord met een afschuwelijk kanaal en men het nodig vond om tn de
broedtijd het bos gedeeltelijk te kappen. Men kan dan wel een microscopisch ge-
biedje ernaast tot natuurreservaat uitroepen, maar we moeten wel bedenken dat
ook nog eens het weiland tussen de vijfhoek en de PEN werd bedolven onder
zand en asfalt (een zoveelste voormalig broedgebied van Grutto, Scholekster en
Kievit). ondanks de hoge natuurwaarde ziet de toekomst er niet rooskleurig uit;
daar zijn eenvoudig te veel plannen voor, bijvoorbeeld voor het aanleggen van
snelwegent (onder het motto: "Samen krijgen we de natuur er wel onder,,). Laat
ik, om positief af te sluiten, melden dat het terrein in ieder geval niet meer zal
worden gebruikt als afval-baggerdepot, naar het schijnt omdat er niet voldoende
afoal meer is door het massaal scheiden van groente-, fruit- en tuinafual.

t N.B. Dit is niet dezell'de IUst als die van Vogelbeschernring.
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Tabel 1. Aantal territoria per soort perjaar
Jaartal '73-'El 'E7
Auteur Van Duin (1982) Dubbelt

(r9e3)
§oort
Dodars
Fuut
Roodhalsfuut
R@rdomp
Knobbelzwaan

,89-190 '91 '92
Kreffer Ternpel- Tempel-

e.a. (1991) mrn man

,93 
'94

Tempd- Tempel-
man man

< 10-120
1? (198i)

'! ('74,',7s,',81'
t-2

I

l 4 6
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Joartal
Grruws Gans

Nijlgtss
Bergoad
Krakeend
fYintertaling
Wilde Eend

Piilstaart
Zomertaling
Slobend
Krooneend
Tefeloend
Kuifeend
Bruins Kiekendief
IIavik
Sperwer
Buizord
ToÍeÍrvalk
Patrijs
Fazant
Walerral
Porseleinhoen
Wsaerhoen
Moerkoet
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Kievit
rilatersnip

Houtsnip
Visdief
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
ToÍelduif
Koekoek
Gioranraluw
Gíote Bonte Specht
Boerenzwaluw
Graspieper
Vilitte Kwikstaart
Winterkoning
Hoggemus
Roodborst
Nrchtegml
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Zwarte Roodstaa*
Merol
Zanglijster
Grote Lijs0er
Sprinkhaanrietzanger
Snor
Rietzanger
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t('75,',7e)
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+
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I
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I
I
I
1
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;
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3

8

+
+

+
+
+
+
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;
+
+
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6

+
+
+
+
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2
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4
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7
8
1
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7

5
5
8

;
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18

t6
7
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6
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3
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t2
9

4
4
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6
2
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6

3
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;
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I
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13- >100
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Jaartal
BosrietzangeÍ
Kleine Karekia
Grote Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Crasmus
Ttrinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaantje

Grauwe Vliegevanger
Burdmannetje
Staartmees
Matkop
Pimpelmm
Koolmees
Boomkruiper
Buidelmeas
Wielewaal
Vlmmre Gaai

Ekster
ZwartaKraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vinl
Groenling
Putter
Rietgon

'73-'gl
Max. >50
Mu. 100en

| (,74,'78)
I

1(v.a.'76)
Max. ) 10

10- >55
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c- 5O

l?('75,181)
max. 2t
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+
+

enk.
I
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t(1e77
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'91
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4

;
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32
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Y

I
4
8
6
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I

3
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.

.7
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I
6
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t-,

I
4
7
7
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I
6
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-:t

1

2
4
9
2t

1

;
1
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;
I
I
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,94

8
,:

1

1l
26
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?t

:
I
2
2
7
,l

3

,:

:
t4

25-50
+
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+
4
+
+
+
9
+
+
:i-
+
+
+
+

l
;

l
;
+
+
+

6

26

'8

l-3
I

I
I
J

Toelichting tabel: :

Wanneer in de tabel een ? is opgenornen, betekent dit dat,de soort een mogelijkof : .,

waarschijnlïk b-roedgeval had. De Rode Lijst-soorten zijn,ontleend aan Van Nieukerken
(1995), pp. .14! gn 150. Hierin zijn: I: soorten waaryoor Nederland internationaal eerr grote
verantwoordelUkheid heeft. Op de VijÍhoek zijn dit: Baardrnannetje, Grauwe Gans en
Blauwborst. T: soorten met een in Nederland dalende trend. Op de VijÍhoek zdn dit S.no.1,

Waterral, Baardmannetje, Rietzanger en Wielewaal. Z: in NL zeldzame soorten. Op de 
,

Vijftroek zijn dit: Rietzanger, Grauwe Gans, Baardmannetje, Snor, Blauwborst, Wielewaal en
Waterral.
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GIERZWALUWEN-ONDERZOEK

Dana Constandse

Het landelijk S0VON-onderzoek naar broedplaatskeuze van Gierzwaluwen in
1993 leek me nou echt eens iets voor beginners. Vy'e hoefden namelijk maar
twee dingen te doen: registreren waar een Gierzwaluw een nestplek had en de
kenmerken daarvan noteren, bijvoorbeeld het type gebouw, de soort
dakbedekking en de staat waarin alles zich bevond. Daartoe waren er
vragenlijstjes en een handleiding waarin alles overzichtelijk en duidelijk werd
toegelicht. Het makkelijkste was dat ik geen enkele moeite zou hebben met het
herkennen van de vogel waar het om ging. Ook duurde het maar kort, want we
moesten alleen observeren in de periode dat ze jongen in het nest hadden. Het
vinden van broedplekken zou zeker ook al niet zo'n toer zijn, want deze
'devilbirds' zwieren immers voortdurend luidruchtig boven de huizen en
verbergen hun nest niet in ontoegankelijke bossages. Het enige probleem kon
zijn dat ze r.iet altijd aan de straatkant nestelen en het leek me dus handig mijn
onderzoek te doen in Amstelveen, waar je via gangetjes tussen de huizen ook de
tuinkant kunt waarnemen. Dat ik dan eerst van mijn huis een half uur moest
fietsen, zag ik niet als probleem. Ik hoefde mijn tellingen immers maar te
verrichten 'op een tweetal bezoeken tussen I juni en l0 juli'.
Begin mei ging ik natuurlijk al eens kiiken onr een geschikte buurt te vinden en
in overleg met Co Sanders, die ook in Amstelveen wilde tellen, koos ik de
Patrimoniumbuurt. Die wijk was een.iaar of acht geleden gerenoveerd en de
gloednieuwe huizen waren allemaal bedekt met dezelfde soort pannen. Aan een
stuk of wat muren had men speciaal voor Gierzwaluwen neststenen aangebracht.
Eën tekker rustig onderzoeksterreinde voor beginners: je wist tenminste waar je
kijkeir moest. Maar de kans d,at ze er zouden broeden, was niet groot. Volgens
Ludgei Stiryt waren ile neststenen twee jaar daarvoor alleen nog bezet door een
stuk of wat mussen, en hoewel een bewoner vertelde dat er het afgelopen jaar
voor het eerst Gierzwaluwen hadden gebroed, ontkenden andere buurtgenoten
dat weer.
Omdat ik in elk geval Gierzwaluwen wilde zien invliegen, besloot ik ook nog te
tellen in een wijk waarvan zeker was dat ze er broeden. Welke buurt dat moest
worden? Boven heel wat straten zag ik grote groepen zwieren, maar waar die
van plan waren te gaan broeden, was vooreerst nog een raadsel. Toen twee
oriënterende tochten me niets hadden opgeleverd, zette ik mij achter mijn
tekstverwerker en stuurde een oproep naar het Amstelveens Weekblad. Er
kwamen vijf reacties binnen, twee vage ('ze zijn hier weer in de buurt') en drie
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met de exacte opgave van een of tviee nestplekken die ,al jaren' of'zeker 15jaar' bewoond werden. Ik kreeg telefonisch nog wat aanvullende infofmatie en
koos tenslotte de omgeving rond de Bergenvaarderstraat, waar me tweg nesten
lvaren aangewezen. Deze wijk lag niet zo veÍ van de patrimoniumbuurt en was
nogal gevarieerd: villa's, rij$eshuizen, twee onder één kap, sommige in de oude
staat, andere gerenoveerd of alleen maar opgeknapt. volgens vogeËars uit
Amstelveen krioelden het daar van de Gierzwaluwen, duJ ik ,o,ie, zelf zeker
ook nog wel nesten vinden.

De eerste tegenvaller bleek de hoeveelheid tijd die het observeren me kostte.
Immers: 'In het telgebied worden op strategische plaatsen telposten gekozen' en
daar 'wordt gedurende 30 minuten geret op invliegers en territoriumiliegers'. Ik
h1d me dat niet zo goed gerealiseerd, maar voor de twee wijken samen moest ik
uiteindelijk op zestien strategische telpunten een half uur obierveren. Dat
betekende dat ik er vaker heen moest fietsen dan dit ,tweetal 

bezoeken tussen Ijuni en 15 juli', want het invliegen kan alleen 's morgens van g tot 10 worden
waargenomen en
's avonds tussen avondeten en zonsondergang. Ik vond het bovendien erg
vermoeiend om langer dan twèe uur achter elkaar, hangend op mijn
bagagedrager of zittend op een stoeprand, onafgebroken 

""n 
uant"i daken in de

gaten te houden.
Het ergste was echter dat ik zo'n moeite had rnet het op naam brengen van de
pannen. Het herkennen van vogels was dan bij dit onderzoek geen funt, maar
het determineren van de dekbedekkingen bracht me tot regelrechte ianhoop. In
de handleiding stonden wel eenvoudige tekeningetjes van àe meest algemene
soorten, maar de werkelijkheid bleek veel ingewikkelder. Zo struikelde ik direct
al over de volgende trits: de oude Holle pan (ook wel de Hollandse genoemd),
de verbeterde Hollepan en de opnieuw verbetercle Holle. Had ik aanvankelijk
tamelijk achteloos vastgesteld dat er in de Benningenstraat oude Holle lagen,
dan raakte ik een straat verder aan het twijfelen. Daar zagen de pannen er ook
heel oud en hol uit, maar ze verschilden nisschien toch àn die àndere, leek
het. waren dit dan de verbeterde of misschien gewoon wat nieuwere oude? zo
zag men mij herhaalde malen in vliegende vaart tussen de straten op en neer
racen om verschillende typen met elkaar te vergelijken. Ik werd er meestal niet
wijzer van, alleen steeds onzekerder. En er onstond nog meer verwarring toen ik
merkte dat ik 's avonds iets kon aanzien voor een opnieuw verbeterde, maar
diezelfde pan de volgende morgen in een heer ander daglicht waarnam.
Inderdaad speelde de belichting een berangrijke rol: deilagschaduwen van de
ondergaande zon suggereerden vreemde dieptes in pannen-die er overdag
gewoon plat uitzagen.
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Ook het moeten vaststellen of ik te lnaken had met keramische pannen of
betonnen bracht mij in een staat van voortdurende twijfel. Hoe moest ik
vaststellen of de kle:r 'wat' doffer was en de oppervlakte 'wat' ruwer. Hoeveel
'wat' is 'wa.t'? Ik begon bewoners te bevragen; eerst als ik ze toevallig uit hun
huis 71g komen, maar later belde ik ook aan: "Mevrouw, wat voof pannen
irggen er op uw dak?" Ja dat was me nou eell vraag, daar had ze nog nooit over
nagedacht, maar misschien wist de overbuurman het wel. En waarom wou ik dat
eigenlijk weten? Soms kreeg ik een ferm en duidelijk antwoord, maar dan sprak
een ander dat weer tegen en zo ruakte ik steeds verder in de puree.
De SOVON-handleiding was op pannengebied ook merkwaardig onvolledig.
Daarin stond bijvoorbeeld dat er behalve de sneldakpan nog vier a vijf andere
betonnen typen gangbaar waren, maar noch de namen noch de kenmerken
daarvan werden onthuld. En bij de keramisctre pannen idem dito. Behalve de
drie al genoemde variaties van de Oude Holle kon ik niet alleen de Romaanse,
de Tuile du Nord, de Mulden- en de Kruispan tegenkomen, maar ook weer een
aantal niet nader beschreven'overige keramische pannen'. Steeds vaker stond ik
te dubben of de meeste daken dan misschien belegd waren met vertegen-
woordigers van die geheimzinnige categorie 'overige'.

@de Holle prn Verteterde Eolle pan (VE)

l-+ H
leuw Verbeterde llolle pan (OïIO Romure pil
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Broedplekken vinden'was gelukkig meer een kwestie van geduld dan
van inzicht. Inderdaad, als ik een half uur stilstond en een rij huizen in het oog
\"17, ?uF ik wel eens een vogel 'inschieten'. In een oog*en-k gebeurd en niet
altijd duidelijk onder welke pan precies, maar als ik maàr afwaihtte, kwam hij
er wel weer onder vandaan. Soms wezen buurtbewoners me plekken uun *uui ,"
ook moesten zitten, maar als de vogels niet thuiskwamen in Àet halve uur dat ik
daar stond, mocht ik ze niet meetellen. Ik begreep al gauw dat ik de daken in
kaart moest brengen en kruisjes zetten waar nesten zaten, zodat ik bii een
tweede bezoek wist of het om dezelfde plek ging. En zo groeidehetïantal
geregistreerde waarnemingen van vermoedelijke broèdplekken gestaag aan. Maar
nog in september, toen er allang geen Gierzwaluw meèr te zien was,-fietste ik
wanhopig de beide buurten rond om definitief af te rekenen met de pannen.
Toen dat echter niet me-gr zo kon doorgaan, omdat ik mijn g"g"r"ni allang had
moeten insturen, belde ik uiteindelijk naar de woningbouwverèniging ,uo à"
Patrimoniumbuurt en kreeg van een verantwoordelij[ persoon dÀe-vestiging dat
alle daken daar met sneldekpannen waren belegd. vervolgens bezocht ik enkele
handelsposten van bouwmaterialen in de hoop een uitstalling van panneo te
vinden. van de vierde zaak kreeg ik tenslotte voor twee dagen een dikke ordner
te leen met kleurafbeeldingen, niet alleen van de meest gangbare, maar zelfs van
alle 'overige' soorten. Nu pas zag ik dat er tussen de betonnen en keramische
ook verschil in vorm was. Natuurlijk was Roma bovendien duidelijk 'wat, doffer
en 'wat' ruwer dan de Romaanse, maar daar hoefde ik helemaal niet op te letten
nu ik wist dat geen enkele betonnen pan qua vorm overeenkwam met een
keramische, zelfs niet bij benadering. Dat bracht licht in de zaak. Maar helemaal
zeker voelde ik me pas, toen ik bij miin laatste ronde in de Benningenstraat een
aardige meneer trof die in de bouw had gewerkt. Hij schudde zo de namen yan
alle buurtpaníen uit zijn mouw. Toen pas clurfde ik mijn waarnemingen de deur
uit te doen.
Nog even wat resultaten van mijn tellingen:
In de Patrimoniumwijk waien zeven muren met ieder zeven neststenen. Daat zag
ik in totaal bij acht opeoingen een Gierzwaruw inriiegen. ór;;;;onde stenen
waren verdeeld over zes muren die soms meer naar het zuiden, soms meer naar
het noorden stonden gericht. Dat maakte dus niet veel uit. ni.; een *uu. r"g-it
geen enkele bewoonde steen, misschien omdat er een boom ,oor *as gegrJeid.
Die zal het invliegen hebben gehinderd (of het waarnemen ervan).
In de Bergenvaarderbuurt zag 1k ze inschieten op 15 plekken achter de oude
Holle, één plek achter de opnieuw verbeterde Holle in ook nog vijf vlak onder
een overstekende dakrand, waar bovenin de muur op regelmatige afstand halve
bakstenen waren weggelaten. Geen nesten zag ik onàer àe verÈeterde Holle, de
Romaanse, de sneldekpan, onder een dak met 'overige keramische' en natuurlijk

167



GierzvvaW 33 (1995), w. 4

ook niet onder shingles. De meeste nesten zaten bij de knik van Franse-
kapdaken of onder een nokpan.

Er verschijnt binnenkort een rapport over de resultaten van het landelijk
onderzoek en dat is natuurlijk heel wat interessanter en heel wat vollediger dan
mijn beperkte detail-ervaringen. Maar één waarneming van mij staat er niet in,
omdat ik die niet durfde te bekennen: dat ik namelijk eind juli thuiskwam uit
Amstelveen en drie Gierzwaluwen onder een dakgoot van mijn linkerbuurman
zag hangen. Toen pas merkte ik daar de poepstrepen op, bij een gat naast de
regenpijp; en ik realiseerde me ineens dat er vaak van die duivelse beesten
gierend passeerden als ik boven-voor aan mijn tekstverwerker zat. Daar had ik
nooit enige aandacht aan besteed. Terwijl het toch het allermakkelijkste zou zrjn
geweest als ik mijn bureaustoel de functie had verleend van 'strategisch gekozen
telpost'.

Dana Constandse
Jan van Eyckstraat 32
1077 LN Amsterdam

Dwarsdoorsnede
gierrwaluw'
dakpanmet
invliegneus (o) en

nestbakte (b)

Noot van de redactie: sinds dit onderzoek is veel veranderd. Zo heeft de
Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam een fraai boekje uitgegeven (Gierzwaluwen
onder dak), waarin veel informatie, wenken en adviezen zijn vervat. Ook wordt
u wegwijs gemaakt in de keuze van dakpannen, kasten en neststenen. U kunt het
boe§e voor een bescheiden bedrag o.a. bestellen bij:
Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam, Sectie Oud-West, Gerard Schuitemaker
Brederodestraat 94', 1054 VG Amsterdanr, 020-6164759.
Daarnaast geeft de Stichting Gierzwaluwenwerkgroep-Nederland sinds '95 een
nieuwsbrief uit met actuele en praktische informatie. Adres: M. Mourmans-
Leijders, ZundertsewegS4, 4707 PB Roosendaal

Pas verschenen:

Dana Constandse, Zout op de staart, Vogelverhalen, met tekeningen van
Paul J. Marcus, Uitgeverij Wereldbibliotheek, 1996. Te verkrljgen bij de

boekhandel à Í.29,50.
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BROEDVOGELINVENTARISATIE ANNA'S HOEVE 1995.

Witlem Yan der Waal

In het voorjaar van 1995 vroeg Martin Melchers mij om de 'Anna's Hoeve' op
het terrein van de Universiteit van Amsterdam te inventariseren. Dit vroeg hij
niet als privépersoon maar als medewerker van het Bureau Stadsecologie van de
Gemeente Amsterdam. Dit bureau was op zijn beurt weer gevraagd door RWS,
dat staat voor Riool en Waterhuishouding Amsterdam. De RWS deed een
onderzoek naar het aanleggen van een zogeheten Ecolint, een groene strook die
zich door Amsterdam slingert om de groene gebieden met elkaar te verbinden.
De dieren zouden van dat lint gebruik moeten maken om de door bebouwing
geïsoleerde populaties te verbinden, zoda| er geen tot uitsterven gedoernde
restpopulaties zouden ontstaan. RWS wilde in het bijzonder weten of de Kleine
Karekiet in het Anna's Hoevegedeelte van het Eco- of Groene Lint voorkomt.
Aldus luidde het yerzoek aan het Bureau Stadsecologie, door mij ook wel het
Bureau Stervensbegeleiding Natuurgebieden genoemd. Dit omdat Stadsecologie
meestal moet vaststellen hoe waardevol een gebied is, waarna het vervolgens
wordt vernietigd. Als voorbeelden kunnen dienen het Van Zutphenpark, het
IJmeer en nu ook het Elzenbos aan de ingang van het Amsterdamse Bos. Later
kan men dan aantonen dat er op de plek waar nu geen natuur meer is ooit een
rijke planten- en dierenwereld bestond. Ook de Anna's Hoeve zal in de toekomst
wel grote veranderingen ondergaan, mede gezien de plannen de directe
omgeving snel te ontsluiten.
Maar vooruit, inventariseren dan maar: Martin Melchers kan ik niets weigeren.
Het terrein ligt tussen Kruislaan, Oosterringdi.lk, Zeeburgertunnelweg en ran-
geerterrein Watergraafsmeer. De Anna's Hoeve is 49 hectare groot en eenderde
van het terrein wordt door gebouwen, proeftuinen en kassen in beslag genomen.
Nog eens eenderde beslaat slootjes en weilanden waarop enkele paarden grzzela.
De rest bestaat uit een groot en vooral saai grasveld met een windsingel, waarin
diverse struik- en boomsoorten groeien. Centraal ligt het hoofdgebouw van de
faculteit Biologie. Het mooiste en meest karakteristieke gebouw is de oude
Anna's Hoeve zelf . Deze oude boerderij met zi.in hoge en oude bomen en de
daaraan grenzende fuinen en boomgaarden, vormt het meest vogelrijke gedeelte
van het terrein.
Vanaf het hoger gelegen rangeerterrein konden goed de weidevogels worden
gekarteerd zonder al te veel onrust te zaaien in het kleine polderrestant. De
sloten komen allemaal uit in een meerde dat verdwijnt in een ringsloot, die op
zijn beurt eindigt bij een gemaal dat het polderde droogmaalt. Dit gemaal ligt
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vlak bij het door oude bomen omgeven oude veerhuis. Langs het meertje groeien
rietkragen, die op het zandige talud van de Zeeburgertunneiweg vaak overgaan
in wilgenbosjes. Tegen het rangeerterrein ligt nog een restant van een
voormalige volkstuin.
Het grote, saaie grasveld kan zich niet in de belangstelling van de dierenwereld
verheugen, en ook de er omheen lopende windsingel is niet echt rijk aan vogels,
al vinden de konijnen er wel ruimte om nestgangen te graven.
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De vogelsoorten.
Hieronder volgt een lijst van vogelsoorten en het aantal territoria, dat werd
vastgesteldmetbehuIpvandeuitgebreideterritoriumkartering.

Krakeend: 4 territoria.
Op 20-6 werden twee paar met jongen gezier.,

Wilde Eend: 4 territoria.
In het meertje, de ringsloot en bij de Anna's Hoeve.

Slobeend: 1 territorium
Een paar met twee jongen in een sloot met overhangend gras in het poldertje.

Kuifeend: 2 territoria.
2 paar met jongen in het meertje.

Torenvalk: 0-l territoria.
In de hoge lepen bij de Alna's Hoeve werd langdurig gebaltst en geroepen,
maar broeden werd niet vastgesteld. De Torenvalk broedde wel in het
naastgelegen Flevopark.

Fazant 2 territoria.
Op het talud van de ringweg fourageerden regelmatig mannetjes. Bij de
voormalige volkstuin stootte ik een keer op twee vrouwdes met kuikens.

Vy'aterhoen: 7 territoria.
In de rietkragen en op overhangende takken van de voormalige volkstuin.

Meerkoet: 4 territoria
De territoria bevonden zich in de rietkraag

Scholekster: 5 territoria
In de weilanden.

Kievit: 6 territoria
ln de weilanden.

Grutto: 3 territoria
In de weilanden.

Tureluur: 2 territoria
aan de slootkanten van de weilanden.

Holenduit 2 territoria.
Beide naast de Anna's Hoeve.

'Houtduif: 3 territoria.
Twee in de tuinen bij de Anna's Hoeve en

Koekoek: 2-4 territoria.

van het

een in de

Een lastige soort. Een mannetje had zijn territorium in de oude volkstuin,
maar vloog regelmatig over het rangeerterrein naar de sportvelden. De tweede
riep steeds vanaf het talud van de Zeeburgertunnelweg, maar deed dat ook
vanuit de bomen in Diemen. De twee overige regelmatig vanuit de windsingel
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qrtde \ryilgenbosjes bij her gemaat.
Gràö-pÏeper: i territorium. -

In het saaie grasveld tegen de weilanden.
Witte Kwikstaart: 5 territoria.

Keurig verdeeld over het terrein.
V/interkoning: 2l territoria.

Klein Jantje als kampioen onder de broedvogels. Eens afwachten hoe deze de
pittige winter van 95/96 overleeft.

Roodborst: 3 territoria.
Op de geschikte plekken, zoals half open bossages met ondergroei.

Zwarte Roodstaart: 0-1 territoria.
Broeden werd vastgesteld op het rangeerterrein, maar precies op de grens van
het gebied bevond zich een zangpost.

Merel: 16 territoria
Brons voor Oe Ueret. V/aar je denkt "Dat is een goede Merelplek,,, daar vind
je hem dus.

De Witte Kwikstaart (foro C. Marx)
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Zanglijster:
Hoge bomen met ondergroei, aan het gras grenzend, waren prima
Zanglijster-plekken.

Rietzanger: L territorium.
In een vedand rietstuk in de zuidoost-hoek van het meertje.

Bosrietzanger: 9 territoria
'Werden geturfd in de zandige stukken voornamelijk langs het talud, waar de
combinatie riet/wilgenopslag het ideale habitat bleek te te zijn yoor deze
voortreffelijke imitator.

Kleine Karekiet: 19 territoria.
Zilver voor deze aandachtsoort! Het zal een nek aan nek race worden in
1996,met,de Merel. En nu maar hopen dat het in de Zuidelijke Sahel niet
wintert. Alle territoria bevonden zich in het riet van de sloten en het meer

Spotvogel: 1' territorium
In de sierfuin van de Anna's Hoeve.

Grasmus: 6 territoria.
In de struiken langs het talud en bij de voormalige volkstuin.

Zwartkop: 8 territoria.
Keurig verdeeld over het terrein. : ,

ljifdaf: I I territoria
Hoge bomen yangen veel wind maar bevatten ook veel Tjiffen.

Fitis: 1l terriÍoria
Precies het tegenovergestelde van de Tjiftjaf: de Fitis houdt het laag.

Pimpelmees: 2 territoria
Bij de Anna's Hoeve.

Koolmees: 6 territoria
Over het terrein verdeeld.

Boomkruiper: 3 territoria
Alle in oude en hoge bomen bij de Hoeve, het Veerhuis en de voormalige
volkstuin.

Gaai: I territorium
In de windsingel.

Ekster: 2 territoria
in de hoge bomen bij het Veerhuis en de Anna's Hoeve.

Zw arte Kraai: 2 territoria
Als bij de Ekster.

Spreeuw: 6 territoria
Alle onder de dakpannen van de Anna's Hoeve en de bijgebouwen.

Huismus: 12 territoria
Ook de Huismus was onder de pannen.

173



Gienwaluw 3i (1995), nr. 4

Ringmus: 1. 1 territoria
Verrassend.veel en allemaal in en rond de knotwilgen en oude fruitbomen
rond de Anna's Hoeve, waar zij veel holtes vonden.

Groenling: 5 territoria
In de parkachtige tuinen van het terrein.

Putter: 2 territoria
Eén territorium bij het Veerhuis en één bij de kassen.

Rietgors: 2 territoria
In de rietkraag aan het meertje.

Overige. soorten .

Aalscholver: deze komt regelmatig op bezoek om zijn verenpak te drogen.
Vissende Aalscholvers werden er niet gezien,
Bergeend: gezellig of ongezellig, dat kwam deze eend even bekijken. Een
inspectie wees uit dat er geen holen te vinden waren en het daarom niet gezellig
en geschikt was, en daarom verdween de sort weer.
Wintertaling: 17 paar in het vroegs vöorjaar, deden hopen op een broedgeval,
maar op 26-4 waren alle Wintertalingen gevlogen.
Bruine Kiekendief: deze kwam regelmatig vanaf de Diemerzeedijk jagen, soms
met succes. Een kievit-pul, kuikens van wilde eenden en meerkoeten verdwenen
hoog door de lucht naar hongerige kiekenkuikens.
Boomvalk: deze snelle jager broedde waarschi.inlijk in het Sportpark
Watergraafsmeer en werd regelmatig jagend gezien.
Draaihals: Eénmaal, op 26-4-95, waargenomen langs de windsingel.
Halsbandparkiet: regelmatig overvliegend naar het Flevopark waar zich 1-2
broedparen bevonden. Het was een drukke vliegroute van en naar Frankendael
en het Flevopark.
Braamsluiper: een zingende man op26-4-95.
Kneu: diverse keren fouragerend waargenomen, na l8-6-95 niet meer.

Willem van der Waal
Binnenkadijk 274
lOlE ZI Amsterdam ee3
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WAARNEMINGEN REGIO AMSTERDAM

Peter Scholten

Vanwege de speciale vorige Gierzwaluw waar geen waarnemingenrubriek in is
verschenen, hebben we nu een dubbbele portie. Omdat er in deze Gierzwaluw
geen ruimte beschikbaar was voor twee perioden, wordt juni t/m augustus 1995
hieronder in het kort samengevat.

Ian Van Gent
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Brilduiker
Wespendief
A'damse Bos.
Zwarte Vfouw

Visarend
Smelleken
Kwartel

Goudplevier
Zilverplevier
Kanoetstrandloper
Rosse Grutto
Grauwe Franjepoot
Kleine Jager 07-06-95 en
Zwartkopmeeuw voorjaar 1995
Dwergmeeuw
I-achstern
Reuzenstern
Grote Stem
Duinpieper 12-08-95 en

Buizerd

12-06-95
04-08-95
03-08-9s
13-A7-95
02-06-95

06-05-95 l

02-08-95
08-08-9s
27-05-95

22-07-95
01-07-95
22-07-95
27-07-95
l4-05-95
10-06-95

03-08-95
07-05-95
27-08-95
r0-07-95
19-08-9s

2

3

1

I
I

I

3

1

I
I
I
1

exemplaar op de Van Nijenrodeweg
PEN centraie; 12-08-95 I Vijfhoek
Zeeburgertunnel .
Vijfhoek; 24-07-95 2 Haven Ballast.
Schiphol-W; 18-0G95 2 Excursiepad

Halfweg; 07-05-95 1 Diemerzeedijk;
02-08-95 I Pont Buitenhuizen.
Nieuwe Meer
Meerzicht
Sportvelden Hollandse Kade; 13-07-
95 I Gaasperzoom 's nachts 00:55
uur roepend overvtegend
Vijfhoek
Vijfhoek
Vijftoek
Houtrakpolder
Lutkemeerpolder
A'damse Bos
Ydoorn
Vijfhoek
Amsterdam ZO overvliegend
Waterland
Venserpolder
VijÍhoek

Een selectie van bekend geworden broedgevallen in 1995

6 nesten A'damse Bos.
I nest Westelijk Havengebied (Walters) ook al in 194.
I territoriaal paar Rioolwaterzuivering Noord. Geen nestvondst.
I nest Overdiemerpolder (C. Crommelin).
2 paar Oeverland Nieuwe Meer (Marcus).
1 paar Diernerzeedijk (Crornmelin).

Bruine Kiekendief
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Havik

Sperwer

Boomvalk

Bontbekplevier

Blauwborst

Buidelmees

I paar Diemerzeedijk.
I paar Oeverland Nieuwe Meer.
I paar Gemeedschapspolder.
I paar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
1 paar Sloterplaspark westoever.
I paar Sloterplaspark oostoever.
I paar Jaagpadbos A'damse Bos.
I paar Natuurbos ten W. van de rJy'aterkant.

I paar Amstelveense .Poel.
I paar Diemerzeedijk.
1 paar Vy'estgaarde.'

I nest RiekerpoldeÍ/Ha2gsev/eg in populieren (Jansen).
I nest Burg. Roellaan (Mevr Karnp).
2 exx * jongen Sloterpark-West (Walters/Marcus).
I paar Watergraafsmeer. ,

4 paar Schiphol (Melchers).
1 paarjuni 1995 Transferruim (Vlek).
1 paar Panama-eiland Oosthavens (Visbeen).
diverse territoria in het Westelijk Havengebied.
I terr. Oeverland Nieuwe Meer. (Marcus).
mogelijk I territoriurn De Hoge Dijk.
1 paar Diemerzeedijk.
4 nesten juli 1995 Diemerzeedijk (Geene).

Waarnemingen september.- november I995

RooDHALSFUUT
2l/9 1 ex Vijfhoek; 2419 I ex Vijflroek (VOD)
KUIFDUTKER

l2lll 2 ex IJsselmeer thv Blijkrneerpotder (NZI)
VAÀL SToRMvocELTJE
3lll0 L ex binnengebracht bij Artis; in collectie ZMA (RVL)
JAN vAN GENT
2719 I ex Jodenbreestraat G. Keijl gevonden in bouwput.(RVL)
RoERDoN{P
28ll0 I exi 25111 I ex Vijftoek (VOD, PSC)
25lll I ex Vijfhoek -> ZW en invallend (VOD)
KwAK
5/9 1 ex Gaasperzoom roepend 's nachts 02:00 uur en overvliegend (VOD)
ZWARTE Oorpveen
l7l9 I ex ZW Vijflroek/Haven Ballast (VOD)
OolEvAAR
2llL0 I ex V/aterland (RVL)
LEPELAAx
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laatste waarneming: 28110 2 ex ZW Vijflroek 1e § (VOD)
KLEtr{E ZWAAN
2\ll0 L ex; 28i 10 7 ex doortrelí<end Vijflroek (VOD)
llll 4 ex; 4lll 13 ex; ll-11 6 ex; 18/ll 3 ex;25fi129 ex doortrekkend VijÍhoek sOD)
6111 2 ex Gein III (VOD)
lllll 2 ex Rijperweg (NZI)
25111 ll ex;26111 1l ex Ymeer (NZI)
Wtr.DE ZWAAN
Slll 12 ex1' 5lll 7 ex Blijkmeerpolder (NZI)
4lll 2 ex;25111 I ex VijÍhoek (VOD)
lLlLl 14 ex;26111 I ex Ymeer (NZI)
Lzlll 7 ex De MuntWaterland; 19/11 8 ex Bloerlendalerweren Waterland (NZI)
25/ll 16 ex Diernerzeedijk (VOD, NZI,PSC)
RIETGANS

l8/ll 12 ex Blijkmeer (NZI)
26111 22 ex Gaasperzoom roepend (VOD)
27111 46 ex Jaap Edenbaan (RVL)
BRANDGANS

4lll 299 ex; lllll 57 ex doortrekkend (VOD)
l2lll 32 ex Gaasperzoom (VOD)
RorcANs
2ll0 1 ex; 18/10 20 ex;l9ll0 2 ex; 2l/10 17 ex; 28ltO 5 ex Vijftroek (VOD)
l-11 23 ex VijÍhoek (VOD)
PU§TAART
l4ll0 l ex Gemaal Rijnland (TDI)
3AllO L ex De Nes Waterland (RVL)
23171 2 ex Bullewijkerplas (AST)
KRooNEEND
24/9 I ex Opslag Ballast (VOD)
8/10 I ex Opslag Ballast (Thijs de Zeeuw: meded. VOD, e.a)
301I0 12 ex Monnickendanr/Gouwzee (RVL)
ToPPEREEND

9-9 6 ex Ilmeer (NZI)
EDEREEND
4-ll I ex Vijfhoek (VOD)
12-11 4 ex lJsselmeer thv De Munt (NZI)
GRoTE ZEEËEND

5-11 I ex Vijftoek (VOD)
BRtr.DUI(ER
6-10 3 ex VijÍhoek (VOD)
2-11 66 ex Waterlandse Zeedijk (PTA)
2-11 10 ex Gouwzee (PTA)
KUIFZAAGBEK
1-11 1 ex Valentijnkade/Molukken straar aanwezig in nov, dec 1995 en jan 1996

(RVL,WWA,FVD
NoNT.TETJE
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25-ll 2 ex Vijftoek uit NO en invallend (VOD)
25-1r l ex ussermeer thv Barnegat (NZI) 
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MIDDELSTE ZAAGBEK

30-9 19 px Vijfhoek (VoD)
1-10 3 ex; 19-10 5 exZW;2lll07 exW;22110 2 ex NO Vijftoek (VOD)
ll-11 I ex; 18-11 L ex Usselmeer thv De Munt (NZI)
18-11 1 ex Uitdam (CCR+NZI)
Gnotp Zeacnrx
eerste waarneming: 1-11 l ex N\il Vijfhoek (VOD)
WESPENDIEF

519 I ex \ilZtt/ Gaasperzoom (VOD)
7-9 le,kj ex; l0/9 5 ex waarvan >:3 le kj;1219 I ex; l9l9 le kj ex ZZW Vijfhoek VOD
BRUNE KIEKENDIEF
laatste waameming: 30/9 I ex Z VijÍhoek (VOD)
BLAI,JWE KIEKENDTEF

eerste waarneming:16/9 1 ex WZW Vijfhoek (VOD)
GRAI,§TE KÏEKENDIEF
ll9 le kj ex ZZW Gaasperzoom (VOD)
HAvrK
in gehele periode aanwezig in Oeverlanden Nieuwe Meer en Diemerzeedijk e.o.(PMA,CCR)
4llo I ex Osdorper Binnenpolder op prooi (PTA)
5/10 1 ex Westwijk omgeving Legrneerdijk (PMA)
l2ll0 I ex Ma Braunpad (PMA)
llll le § ex W. Siegerpark Sloterweg (PMA)
5lll I ex1. l9lll I ex Westgaarde rondcirkelend (JBL)
l9lll I ex Zunderdorp (FVI+WV/A)
28lll I ex Diemerbos (AST)
28lll I ex NW Bretten Croote Braak (PMA)
VISAREND
1019 1 ex; I7l9 I ex ZW Vlfhoek (VOD)
l0l9 1 ex Diemerzeedijk (RVL)
l3l9 I ex Maxis (VOD)
L7l9 I ex Vogeleiland A'damse Bos rondvliegend EBR
l7l9 I ex O Ymeer met vis in klauwen; 14110 I ex O Ymeer (NZI)
l8-9 I ex Osdorper Binnenpolder Ma Braunpad (PMA)
SMELLEKEN
18-9 1 ex O Excursiepad (PMA)
6-10 I ex; 8i 10 I ex; 14110 1 ex; 15110 I ex; 18/10 I ex; 28/10 1 ex Vijfhoek (VOD)
BooMVALK
laatste waameming: 8/10 I ex Westgaarde overvliegend (JBL)
SLEcHTVALK
719 1 ex Maxis (VOD)
7-10 I ex Blijkmeerpolder (NZI)
15/10 1 ex ZW Vijfhoek (vOD)
In de periode tussen 15-10-95 llrn24-ll-95 1 ex in Waterland (CCR, NZI)
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PoRSBLEINHoEN

10/9 I ex Diemerzeedijk (M. Schmitz, mededeling RVL)
BoNrsEKPI-EvEn
l7/9 I ex WZW Vijfhoek (VOD)
8-10 I ex Vijflroek gehoord overvliegend (VOD)
7ïI VERPI.EYER

22110 I ex ZW Vijfhrek (VOD)
DRETEENSTRANDLoPER

28lLA 4 ex NO VijÍhoek ->Z->NO vermoedelijk le wng op VijÍhoek (VOD)
IOEINE STRANDLoPER
LILO L ex ZW Vijftroek roepend (VOD)
BoNrp Srnaxoloprn
9lll I ex Rijperweg Waterland (FVI+WWA)
BoKrE
2lll0 I ex Diemerzeedijk (CCR)
HoursNrP
22110 L ex Diemerzeedïk (NZI)
25110 I ex Gaasperzoom (VOD)
30/10 I ex G. Terborgstraat doodgevonden vers doodsoorzaak onbekend (ILE)
15i i1 I ex Gaasperzoom (VOD)
26111 l ex Diemerzeedijk (NZI)
RossE GRurro
l0/9 I ex Diemerzeedijk (CCR,NZI)
10/10 4 ex ZW Vijfhoek (VOD)
RrcBmwLp
laatste waarneming: l0/9 I ex ZW Vijflroek (VOD)
Gnoeupoornulrrn
2/9 1 ex Diemerzeedijk (CCR)
l0l9 2 ex ZiV,l, I ex Z Vijfhoek (VOD)
2Ll9 2 ex Houtra§older @TA)
10/10 1 ex Gaasperzoom (VOD)
DwTR6MEEUw
l2l9 3 ex Vijftoek (VOD)
Vnorer
laatste waarneming: t0/10 2 ex Vijftoek (VOD)
Zwettp StrnN
laatste waarneming: 1219 23 ex Vijffioek (VOD)
KLEnÍE ALK

1!{11 I ex De kek bij Monnickendam (TLE)
19/Ll I ex Wertheimpark (RVL)
lglll l ex Onbekend vondst van 1 ex.levend (RVL)
HAI§BANDPARKET
26/11 210 ex Sloterplas NW slaapplaats (RVL)
KoEKoEK
laatste waameming: l7l9 le kj ex Gemeenschapspolder (VOD)
RANSUIL
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2019 1-2 ex Excursiepad e.o, vanaf die datum regelmatig (PMA)
lllll 2 ex WNIW Vijfhoek hoog overtrekkencl (VOD)
VELDTIL
20/9 1 ex Schiphol-O op parkeelplaats naast DDA hangaar 23.00 uur (PSC)
GIERZWALLlw
laatste waameming l719:2 ex Vijfhoek (VOD)
USVoGEL
De gehele peÍiode 1-3 exemplaren Vijftoek e.o. en 1 ex Gaasperzoom (VOD)
L219, l4l9,23lll: I ex Einde Excursiepad ([LE,PMA)
L3l9 1 ex Nieuwe Achtergracht (WWA)
l7l9 I ex W H. Vliegenbos rlldap N aanwezig ím 2a-09-95 (NZI)
l9l9 I ex Westgaarde t.p. volgens mededeling personeel (JBL)
3lLO 1 ex Noorderijplas §ZI)
3ll0 1 ex Buiksloterbreek (NZI)
l4ll0 I ex Waterl. Driemond (VOD)
2ULA I ex 'W.H. Vliegenbos A'dam N (NZI)
28lll 2 ex Bretten Groote Braak (PMA)
BooMLEEUWERIK
Tussen 6/10 en l3l11 trokken in totaal 16 ex door op Vijflroek (VOD)
10/10 I ex WZW Binnenkadijk (W\MA)
SrnrNplEEuwenx
2lll0 I ex ZW Vijflroek roepend (VOD)
OEvERzwALUW
laatste waarneming: 19/9 I ex Excursiepad (PMA)
BoERENZwALUw
Iaatste waarneming:19/10 I ex Z Vijtlroek (VOD)
HUISzwALUw
laatste waarneming:6/10 3 ex ZW Vijflroek(VOD)
GRoTE PIEPER

l4ll0 I ex W gehoord Vijftoek (VOD)
DUINPIEPER

l719 L ex ZW; 2ll9 1 ex gehoord Vrjtlroek (VOD)
BoOMPIEPER

26lLO I ex Vijfhoekgehoord (VOD)
\ry'ATERPIEPER

22l|l 34 ex Bretten Groote Braak- hoogsre aantal deze periode (PMA)
OEVERPIEPER

Tussen 1/1.0 en28ll0:8 ex Vijfhoek doortrekkend (VOD)
9ll0 I ex ZYI Gaasperzoom (VOD)
GpLp KwtxstaaRt
laatste waarneming: 6/10 I ex Vijfhoek (VOD)
GRoTE GELE Kwtr§TAART
tussen 16/9 en28ll0 zijn in totaal 62 ex doortrekkend waargenomen op de Vijfhoek (VOD)
In de binnenstad waren op diverse plaatsen exenrplaren voor kortere of langere tijd
aanwezig.Verder waarnemingen van de Diernerzeedijk, Gaasperzoom, Gein IIL
8/10 1 ex ïVestgaarde (JBL)
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18/10 1 ex Driemond (slnis)(VoD)
28lLO I ex Lutkemeerpolder overvliegend (JBL)
20lll I ex Diemersluis (CCR)
24lll 1ex Schiphol langs baan 06-24 overvliegend (WWA,PSC)
Z TARTE RooDSTAART
laatste waarneming: l4lll 2 ex Azië Haven (TDI)
GEKRAAGDE RooDSTAART
laatste waameming;22110 I ex Diemerzeedtjk (NZI)
PAAPIE
tussen 219 en 8/10 13 ex Diemerzeedijk, Vijlhoek, Pen Centrale (NZI, VOD, CCR)
l6t9 5 ex Gemeenschapspolder'(NZl)
2ll} 10 ex Omgeving Ransdorp (IriZI)
RooDBoRSTTAPLIT
1/10 I ex Holendrechterpleinpolder firySc)
KRAMSvocEl-
@rste waarneming:2219 I ex ZW Vijfhoek (VOD)
SPRINKHAANZANGER

laatste waarneming l3l9 1 ex Vijfhoek (VOD)
KIJtr.TE KÀREKIET
laatste waaíneming: L4/9 gehoord Excursiepad (PMA)
VuuRGouDHAAr.trJE
m.i.v. 08-10-95 op diverse plaatsen waargenomen: Westgaarde, Diemerzeedijk, Vijflroek,
Hortus, Jan Nautahof,Koenenkade
GRAUWE VLIEGEIWANGER
2Al9 1 ex De Hoge Dijk (VOD) laatste waanreming
BoNTE VLIEGENVANGER

2719 1 ex Gaasperzoom/Gein III (VOD)
ZWARTE MEES

2219 2 ex invallend VijÍhoek (VOD)
7110 I ex vijfhoek (VOD)
l8lL0 2 ex Frankendael (VOD)
BooMKLEVER

l4lLO I ex vijfhoek (VOD)
28lLO 2 ex levopark (MBO,DTE)
TAIGÀBooMKRUIPER
29110 I ex Singel (H. Westerleben, RVL)
BUIDELMEES

laatste waameming 11/10 le kj ex Vijfhoek (VOD)
NoTEKRAKER
llll0 2 ex Vijfhoek (RVL)
18/10 I ex ZW Vijfhoek (VOD)
BoNTE KRAAI
25110 l ex ZW Gaasperzoom (VOD)
4lll I ex ZW vijÍhoek (VOD)
4-ll 1 ex Holysloot (NZI)
l1l11, I ex Poppendammergouw (NZI)
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lglLt I ex Zunderdorp (FVI+WWA)
25lll I ex Uitdam §ZI)
KEEP
eerste waarneming: 2/10 I ex Gaasperzoom (VOD)
EunopEsE KANARTE
8/l0 l ex Ztgt; 15/10 1 ZW Vijfhoek (VOD)
FRATER

26110 3 ex Z VijÍhoek (VOD)
llllT 24 ex Vijftroek doortrekkend (VOD)
BARMSus
m.i.v. 26110 waargenomen op VijÍhoek e.o., Gaasperzoom, A'damse Bos. Op de Vijftroek
zijn in totaal 212 exemplaren doortrekkend waaÍgenomen waarvan 163 op 4/ll (VOD).
AppmvrNr
9lll I ex ZW VijÍhoek (VOD)
23111 I ex N Excursiepad (PMA)
IJscoRS
6110 1 ex ZW; 15110 1 ex ZW; 2ll1}2 ex;22t10 I ZW,l ex ONO; lll11 I ex O Vijfhoek

(voD)
GsrLGons
l5l10 I ex gehoord ovewliegend; 3ll10,l ex gehoord overvliegend Vljfiroek (VOD)
9-11 I ex W Vijfhoek laag vliegend (VOD)

\MAARNEMINGEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE WERDEN ONTVANGEN VAN:

AST
coo
DLU
JFR
T§T
NZI
PMA
PTA
TDI
wsc
DTE

CCR
DBA
JBL
FVI
MKR
PDR
PSC
RVL
VOD
wwA

Adry Streefland
Cees van Oostveen
Dick Lublink
Johan Frieswijk
Ludger Sruijt
N. Zijlmans
Paul Marcus
Paul Tak
T. van Dijk
\Vill Schep
David Tempelman

Ciaude Crommelin
Dutch Birding telefoonlijn
Jan van Blanken
Frank Visbeen
Martin Kramer
Piet de Droog
Peter Scholten
Ruud Vlek
Vogeloverleg Diemen
Willem van der Waal
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ONTVANGEN LITERATUUR JULI 1995 - JANUARI 1996.

Ruud Mek

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t. de avifauna van Amsterdam &
omstreken:
R. Altenburg & B. oosterbaan, Dwerglijster op de Diemerzeedijk?,Beschrijving opgesteld op
12 en i3-11-95. Zie voor en smenvattende beschrijving van cleze waameming ook rle Giewaluw 33 (3):
ttz-rr3.

Amsterdamse vogelbalgen in de coilectie van het Zoölogisch Museum Amsterdam (zM ).
Ongepubl, VWGA-archief. Uittreksel uit de kmrtenbakken van ZMA-vogelcollmtiebeheeÍster Tineke Prins. Dit
door A.H.V. Eggenhuizen in 1990 geïnitierde prcjekt, later m.m.v. G.o. Keijl en w.E.M. van der schot, is nu
afgerond door A.G.M. Buhr, op verzmk vm de VWGA. Hct ondezoek leverde nog diverse aanvulliogen en
veÍbeteringen op voor de Amsterdamm Checklist. Hierover al nog nader worden gerapporterd.

Amsterdams Ringvangsten-register (archief VWGA). Dit bevat: t) terugmeldingen van in de regio
Amsterdam geringde vogels; alsm«le 2) terugvondstcn in de regio Amsterdam van elders geringde vogels.
Dit is een uittreksel door A.G.M. Buhr van de Ringverslagen sedert 19l I gepublicerd in Jaarboekje Ned. Om.
Vereeniging, AÍda 1912-1923, Zoó1. Mededelingen IX-XVI, Arda 1934-1955 en Limosa 1957-1975; alsook
van de rubriek 'Terugvondsten vm in het buitenlmd geringde vogels' in Orgm C.N.V. 1929 & 1935-1936 en
Limosa 1937-1960. Een publicatie vm de m*st inteÍesmnte ringre,sultaten volgt in een der volgende nummers vm
de Cierrualuw.

Blaadje (K.N.N.V. afdeiirg Amsterdam) 14e jrg. nr. 4, okrober 1995.
- Het verschil. over en hroedtetreintie bij Schiphol, mer hrocdende stormmeuw, 3 p. Kleine en I p.
Bontbekplevier.
- Wmmemingen. 3 ex. Kleine Plevier op Vuilverhranding Noord, t lJsvogel op lg.iuni 1990
Kostverlorenvaart/Postjmweg.

Bosbericht (Stedelijk Beheer afd. Amsterdarnse Bos) nr. 4, oktober 1995.
- Invèntarisatie Natuurboszone A'damse Bos 1995. I p. Appelvink, l. p, Grote Liister, I p. Ransuil, I p.
Bmmklever, Houtsnip?

centraal Bureau voor de statistiek, vogelsoorten naar nlaand in blok 25-44 & 25-45, januari
t978 tlm december 1982. Uit archief S. Schoevaart, Heetlen. Het betreft hier cle Atlas-blokken
Amsterdam-Zuid en -Zuidwest (Nieuwe Meer en A'damse Bos).

G. van Duin, foto van het vogeloverleg Diernen (het voD, voortzetting van de waarnemitgs
Club Diemen WCD, opger. 26 febr. 1974) niet daarop zes leden in vergadering bijeen 1?
februari 1995,

G. van Duin, Vogelaars staan er niet gekleurd genoeg op. Bespreking vm K.H. voous, In de ban van
vogels. Trouw 25 aug' 1995, boekenkatem p.2. Deze recensie bevat saillante biografische anecdotes mgaande
onze vroegeÍe KNNV VWGA-secretaresse Bien vm Drooge (vgl. ook Voous 1995: 226-227, en P.W. Brander in
Med.bl. KNNV VWGA 15,1: 17-19).

M. Enserink, 'Er bestaan ook hele domme, vieze vogels'. Ad valvas (universiteitsblad vrije
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Univasiteit), 24 november 1989. Interview mct VU-hiologcn Jos van der Staaij en Wim Fokker over de
ontd€kking van de Rotskruiper op het Biologie- gebouw van de Víje Universitsit; naar nu blijkt eea ootsnappeling
uit een vliegtuigtranspon op §chiphol. Vgl. Gierrualuw 33,3. : '

S. Vervuurt, foto van 20 vogelwaarnemers op het VUtertein bij Tichodroma muraria nepalznslst Ad Valvas 17
novembeÍ 1989. Onderschrift: Ingehouden gejuich en vel gefeliciteer "Eindelijk heb je hem Haos, fantastischr
(..).

M. Glimmerveen, Einde overlast duiven in zicht. Amsterdams Stadsblad 19 oktober 1995

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland l5ejrg. nr. 3.
- Kleptoparroitisrne bij de Stormwuw in Amterdarn. Enige resterende strategie voor deze io A'daE.
niet-algemene meeuwsoort.
- Roerdompen in Nmrd-Hollad: Aantalsntwikkeling l95G 1995. Achteruitgmg vm )90 p. vroeger, naar 20 p.
injaren'80.
- R*ultaten prcvincial weidevogelmetnet Noord-Holland in 1995. Achteruitgang vm Slobeend, Veldleeuwerik
en Gele Kwik.

De Groenbewuste Amsterdammer (IVN Amsterdam) l5e jrg. nr. 4, dec. 1995.
- Ada Kok ovededen. 26 november 1995 overleed op 79.iarige lwftiid tle enthousiaste IVNster.
- Aalscholvers en mÈnsen.
- Volkstuincomplex Rust en Vreugd, Amsterdam-N«rrd. O.m. Purperreiger, Usvogel, Velduit. Witcogeend met 9
jongen (?). Broedgeval van S1rcruer en Ransuil.

De Inldnvom (uitg. Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, District IV Amsterdam) jrg,
4-20, 1939-1955. (uit archief K. Straatman). Met regional-avifàunistische artikelen van A. Bloksm, B.
Cnoop Koopmans, D. de Jonge, L. Omstein, Th. Reijnders, J. V*nman en A. Wiggelmr.

A. de Jong, R. Rekers & J. van der Woude, Broedvogelonderzoek 1995 De Botshol.
CasÍicum, januari 1996. In 1995 broedrlen irr de Botshol natrii Ahcou<le o.m- 37 p. Aalrholvers, I p.
Roerdomp, ;f 7 p. Grauwe Gms, 2-3 p. Kroonend: er waren hmedgevallen van Bruine Kiek, Sperwer, Boom-
en Torenvalk, 2 p. Havik, 3-4 p. Buizerd; jlll nester van Zwartc Stem; 3 p. Blauwtrost, ll p. Snor, 39 p.
Rietangere, I p. Grotó Karèkiet èn 2 p. Goudvink- Totaal waren cr 70 soorten hroedvogels.

R. van Kempen, diverse materialen m.b.t. het vogelleven in Natuurtuin de Wiedijk,
Amsterdam-Osdorp:
- Enkele vogelwaamemingen in de Wiedi.ik van 1993.
- Ovezicht Nstkasten in de Wiedijk, winter 1989-1992.
-BerchrijvingvaneenBergfluiter,waargènomen 27-28april lgg5inNatuurtuindeWiedijk,Osdorp.Vgl.
Gierzwaluw 33,3: ll2.

Lepelblod (Stichting Lepelaar Onderzoek Nederland) oktober/november 1993.
- I:pelaars in delen van de Zmnstreek, Waterland en Noord-Kenncmerlud in 1993.
- Een Afrikaan op bezoek. Over het opduiken vàn een (ontsnapteiwilde?) Afrikanse Lrpelaar in Waterland en do
Zamstrek, april 1993.

J.E. Messing, Jaarverslag nestkastjes N.O.B. 1995. Jaargang 21.
In 1995 voor het eeÍst I p. Sperwers broedend op de Nieuwe Oostcrbegraafiluts, Watergraafsmeer. DooÍdat het
vrouwtje zich doodvloog is slechts 1 jong groot gekomen. Daarnaast I p. Boomklever met 4 joagen.

A;F. , Nordheim, diverse foto's van stomgasten: van Vaal Stornrvogeltje, vermoedelijk gevonden te AmstgÍdam
3l oktober 1995; en van Kleine Alk gevonden 19 novenrber 1995 Wertheimpark; (alsmede foto,s door
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Artis-oppasser H. Abrahamssn van tlan nog levende Kleine Alk in bad ten zijne huize).

L R0mke, De natuur in de stad. NRC 5 sept. 1995.
lnterviow met Nico de Haan (Vogelbeschenling Nederland), o.Dl. over stadsfuten in de Amsterdare gÍachten,

W. Schenk, Nest met eieren doet kassa rinkelen. De Volkskrant 18 oktober 1995.
Boeren beloond vooÍ spaÍen weidwogels. De Telegraaf ll juli 1995 en Vogeljaarjrg. 43 (4\ 1995: l7l.
Over het subsidiëren vm boeren in Waterlmd voor weidevo-selnesten op hu land. Kemphaannest: f. 250,-. Vgl.
mk de GrutteÍ.

M, Schmitz, Maandlijsten Vogelwaarnemingen Diemerzeedijk i995. Totaal bier in een jaar t2l
soorten wergenoma. De jongen van de Havik vlogen uit 16 juli; Kleine Bonte Sp&ht gezien 24 juli 1995,
Visarend en Porseleinhoen 10 sept.

W. van der Schot, Een exotische gast aan tafel. Uir: Noord-Hollands Milieu juni/juli 1995.

'Somsjagenzeeenreigerweg'.AmstelveensWeekblad9aug. 1995.OverHalsbandparkieteninhetBroeÍs€paÍk,
Amstelven. Sedert 1991.

Nog enkele bijdragen tot de necro-ornithologie val Schiplrol:
- N.V. Lushthaven Schiphol, Jaawerslag 1993 vm de Werkgroep Preventie Vogelmnvaringen.
- De'hel van Schiphol'. Doume op nationale luchthaven staat sorns kokhalzend hoven in beslag genomen
goederen. De Stem/ Brabants Dagblad 30 sept. anno?
- Veel vogelaanvaringen door 'zaaifout' Schiphol. Vogeljaarjrg. 43 (5):22O,

G. Timmermans, Lijst van broedvogels van Amsterdam 1985-1995. Versie zaterdag 9 septembeÍ

1995. Deze lijst is opgesteld ten behoevÈ van het k<»lende Arnsterdarnse bredvogelboek 'Sijsjes en drijfsilsjes'
(rod. R. Daalder, M. Melchere & G. Tirnmermans; uitg. Schuyt en co., oplage 3500 ex.!). Volgens deze lijst
zouden er in de periode 1985-1995 142 vogelsorten gebroed hehben in de regio Amsterdam, Op grond van
SOVoN-criteria worden verschillende doortrekkers lot mogcliikd hroedvogels in ona regio gerekerrd:

Nachtavaluw, Zwarte Specht, Hop, Noordre Nachtogaal, Kramsvogel (ne,stvondst Schiphol), Krekelzanger, Fluiter
en Vuuigoudhaantíe. Het VwcA-archief houdt zich aanhevolen voor nadere bewijsvoering m.b.t. het broeden vm
dere acht nieuwe broedvogolsoórten voor de regio, snders dan nrimhartig toegepaste SOVON{riteria m.b.t,
waamemingen van individuen in het broedseircen. Voor zekerheid over nieuwe broedvogelsoorten in de regio
moet ten minste voldaan zijn mn en of meer SoV0N-hroedmdes 16-9 (dwz. nestvondst, leÍritoÍiaal broedpaar
e.d.; vgl. Handleiding-SOVON broedvoget-onrlerzoek 1993 p. 42', vgl. ook Gierzwaluw 33, 3: 122). Minus 9
escapes, 4 mogelijke en 7 volledig onbewezen sooÍtÈn broedvogels bedraagt het aantal in onze regio ia dejaren
1985-1995 broedend vastgestelde wilde vogelsoorten tèiteliik 122. Een respectabel mtal,

B. van der Veen (Fries Natuurhistorisch Museunr), Bibliografy fan Tsjeard Gs, de Vries
(1 2. III. 1 879- 10. ilI. 1 958). Oe Friese ornitholoog en eierverzamelaar lieercl cle Vrie,s woonde van 1912-1935

in Amsterdam. Zijn belangrijkste wapenfeiten voor de Allsterdflmse avifauna ziln: rl) cle geclaimde vondst van en
Dunbekwulp op de Diemerzeedijk, mei 1914; 2) de wumeming van Èen late Koekoek l0 nov. 1915
Amsterdam-West; 3) de waameming vm wn hchstem nn rJe Z. Wandelweg, 2 a.ug, 1926 (le geval voor
A'dam); 4) de allereeÍste nrelding van een Bosuil vmr A'danr, 6 mmrt 1935. Dè Vrie§ documenteerde ookhet
vooÍlaatste broedgeval van de Goudplevier in Nederland, Fochteloo aptil 1937 (Limosa l0: 118-119, vgl, voor
broedgeval 1974 Limosa 49: 109-1 10). Zijn dagboeken en zi.in eieroollectie vm 9000 stuks bovinden zich in het
Nationaal NatuuÍhistoriseh Museum te Leiden.

R. Vlek & E.B. Ebels, Vale Gier bij Durgerdarn in april 1993 en eerdere gevallen in
Nederland. Dutch Birding jrg. 17 nr. 4, augustus 1995, p. i33-140. F. Genero, twebÍieven m.b.t.
Vale Gier Al, geschoten in Slovenië, november 1995.E.8. Ebels & F. Genero, Criffon Vulture A1 killed in
Slovenà in oovember 1995. Dutch Birding 17,6: 250.
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N. Zijlmans, foto's van het vogelleven op de Diemerzeedijk en in Amsterdam-Noord.

Correspondentig. Brieven vm G. & J.J.M. Andries, J. van Blanken, A.c.M. Bubr, C. Crommelin (mer f54
vogelsoorten in Groot-A'dam, w,o. Carolinaëend l8-ll-'90 Franliendael), G. van Duin, A.H.V. Eggenhuizea
(Vogelbescherming Nederland), E. Esser (Archeo Plan, Delft), J.J. Frieswijk, R, de Haas & A. Nusse, mew. A.
Heiinis (m.tr.t. kap houtshgel rcnd Frankendael), J. van Impe (Antwerpen), A.A. Kok (ï 26 nov. 1995), brief
vaa C.H. de Kruijf aan W. van der Waal, J. van der L-qan (CDNA), A. van Loon (IIeimans & Thijseestichting),
D. Lubli* (met 109 soorten op eigen regionale checklist), P.J. Marcus (met foto vm dode m. Havik, N.
Ooverlmden), M. Melchers (m.b.t. waameming van Celpootmeeuw door F.J. Maas), NEMO (Vereniging voor
vrije wandelaars), J,R. Odink, F. Quak (Bennekom), A. Ros (AID Schiphol, t.a.v. airplane-assistd Tidtdronia),
R. van Rossum, L. Salvati (LIPU-Roma), W.E.M. van der Schot (SVl9, Stichtiog Natuurtuin Slatuinen, r.
Taapkm, P. Tak, C.M. Tessel, Prof. dr. K.H. Voous, J. Waltero, W. Wiegant (CDNA) en N. Ziilmans.
Goboorte-berichten van mevr. B. Dewez & J.H. van Oèrs (een zoon) en mevr. I. En«ltz-Groenendiik & O.V.
Endtz (een tweelingl). Onze felicitaties.

II. Milieuberichten m.b.t. de regio.
Amsterdams Mtlieu (Milieucentrum Amsterdarn) 5e jrg. nr. 4, okt. 1995.
-IJburg blijft zorgenkind. Compenmtie voor veilies aan natuum{ardcn volgem MCA volstrekt onvoldoende.

Drie artikelen met betrekking tot de woningbouw-plannen in het lJmeer:
- IJburg: Wonen waar de eenden zwemmen, Anrsterdams Statlshlnrl 24 januari I996.
- Pas in augustus besluit lJburg. AmsteÍdams Stadsblad 24.ianuari 1996.
- Amsterdam steml in met zls nieuwe eilanden in lJmeer. Volkskrant 25 ianuari 1996.

Jaarverslag 1994 Milieucentrum Amsterdam.

Noord-Hollarulse Milieu (Milieufederatie Noord-Holland) jrg. '95 nr. 4, november 1995.
- Vier Amsterdammers hebben samèn cen boonr. Ovcr hct rapport Milieuverkenning Amste«lm, eug. 1995.

Noord-Hollandse Milieu (Milieufederatie Noord-Hotland) jrg. '95 nr. 5, januari 1995.
- Milieufsleratie start procedure tegèn uitbreiding Schiphol. Tegcn rJe groei van 26,5 miljoen passagiers nu, n:rar
44 nrilj. in 2015.

Dachau-Monument komt midden in Amsrerdantse Bos. Volkskrant 25 januari 1996.

III. Ontvangen regionale vogeltiidschriften oktober-december 199§.

Anser (Yogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, nr, 3 oktober 1995.
- Waameming van e€n leucistische Kleine Mantelmeeuw. 2 sÈnt. bii strand Horst.

Boomblad (IBN-DLO) jrg. 7 nr. 5, november 1995.
- Ecologi§che Atlas van de Nederlmdse weidevogels. Sterke vennindering van weidevogels door intensiove
veehouderij.

Boomblad (IBN-DLO)
- Het voedsel vsn de Grote
populatie-hestel.

Jfg.
Stèm

7 m.6, december 1995.
op Griend, Geringe voedselaanvoer veÍantwoordelilk voor stagnatie in veÍder
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DeDuinsmg §\ryG Katwijk) 10e jrg. nr. 3, novernber 1995. :

- De Grauwe Fitis bii de Puinhoop, 3-7 september 1995.282e soort vooÍ KaMjk.
- Kuifleeuwerikne.st op de Zuid-Boulevard, Tenminste 2 p.; ruet nestfoto van vier jonge Kuifleeuwrikjos, 2l juli.

Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep) jre. 24 nr. 4, januari 1996.
-'Waarnemingen in.Twente.iTotaal 430 Kraanvogels tussen 19 oktober en 11 november 1995.

frr,r (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 31 nr. 3, november 1995.
- Meeuwen in Z. Kememerlan.l 1994.238 p. Kleine Mantelm*uw in lJmuiden. Opnieuw broedde ee11

Geelpmtmeeuw , : l

- Ringrasultaten vinkenbaan C. van Lennep in 1994. Vangstcn van o.ut. 3 Sperwergrasmussen, Bladkoning en
rilitkopgors.
- Wmemingen. Juli.waarnemingen in de Kennemerduinen van Wespmdieven; 2 p. Velduil op Schiphol (neten
ret 8 eD 5 eieren, ten mioste 5 j.). 2 tenitoria vu Buidelmees in Ruigoord.

Ftuis (WVG Zuid-Kennemerland) jrg. 31 nr. 4, rlecernber 1995.
- Eemte nÀzo;ertelling van Nijtganzen il Z. Kerurenrerland en HaademrnermeeÍ. Toenàme tot 450-450 ex.
- Midwintertellingen van woter- en roofi,ogels,.januari 1995, Ruim 35.000 ex. van 69 soorten geteld.
- Broedvogelinventarisatie vm 6 landgoerleren bij Velsen.

De Gieteling (VWG Oóst-Veluwe) jrg. l0 nr. 4, ciecember 1995.
- Koolmees nestkast-ondeÍzoek Loenermark- Zo'n 5000 vogels geringd sedert 1990.

De Gieteling jrg. 1l nr. l, februari 1996.

De Graspieper (samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland 15e jrg. nr. 4, december
r995.
Speiaal nummergewijd aan het Balgzand.
- De geschiedens van de Noord-Hollandse Schorren, in het hiizrnder van het Normeryen op Wieringen.
- Het Balgand als fourageergebied voor ovewinterende Kanoetstmndlopers.
- Het Balgzand als slaapplaats voor ruiende Zwarte Stems. Max. 50,-120,000.

De Grauwe Gars (St. Vogel- en natuurwacht 'Zuid-Flevoland') jrg. ll nr. 2.
- Ringverslag Kromslootpark 1994. Ruim 3300 vogels geringd vrn 48 soorten. lt3 duruan zijn Kteine Karekieten.
- Tuinwaamemingen winter 94-95. 5l soorten wintergast in Alrncre's tuinèn, w.o. Groene Speht,
Vuurgoudhmtje en Havik.

De Grauwe Crars (St. Vogel- en natuurwacht 'Zuid-Flevoland') jrg. 1l nr. 3.
- Avifauna van Zuid-Flevoland, oktober-novemtrer 1995. Giervalk? bij Pampushaven eind oktober 1995.
Ongeringde Dwerggans aan de Wulpweg, 1 novenrber; 2x een Rocle Wouw en vanafde vierde nov.-week esn
7**uend.

De Grauwe 6ars (Avifauna Groningen) jrg. 23 nr.3, oktober 1995.
- Broedende Grote Mantolmeeuwen in de Eemsmonding. Ned. hroerlvogel sedert 1993 (1 p. Veeree Mer; in
1994:5 p.), in 1994 en '95 I p. op het NAM-eilmdje de Hond, ten noorden van Detfzijl. Hier ook fu 1993-95
100-140 p. Aalscholvers, de lo zeekolonie.
- BroedvogelinventaÍisatiè van Kluut, plevieren, meeuwen en sterns in Groningen in 1994. 176O p, Kluten, 3 p.
Dwergmeuw.
- Waamemingen. 25-30 roepende Kwartelkoningen in Oost-Croningen. Ook elders wffi eÍ 6pÍ toename.

De Gruoer (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l9e jrg. nr. 5, oktober 1995.
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- Verstag inventtrisatie Gierzwaluw in dè Zaanstreek: 676 p. Nog goede stand in de dorpsstrat€n van Assendelft

eo Wormer.
- Huiszwaluwinventarisatie in de ZsarstÍeok 1995. Sèdeí 1988 nrin of meer stabiel op gemiddeld l4O p., tegetr

180p. in 1986-E7.
- Kwatrtitatiefoverzicht van 9 jaar roofuogeltrek over Falsterbo 1986-1994 (uil Anser/SkAnes Om. For.).
Toename van Slechtvalk, Rode )íy'ouw en Sperwer, met in t994 resp. 37, 829 en b[ina 20.00O €r. geteld.

De Gruuer (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l9e jg. nr. 6, december 1995.
- Vm Senegal. tot }Vomner en tsrug. OveÍ het aflezen van geringde Lepelaars, pendelend tussen do Seoogatdelta eo

de Zaanstreek.
- Veslag Kluleninventarisatie in de AanstÍe€k. Lichte achtenritgang van a55 p, naar ruim,O p.

Heimans &, Thijsse Nieuwsbrtef (Heimans & Thijsse Stichting) nr. 6, 1995 (3).

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 29 nr. 4, oktober 1995.
- Notities over do zang van de Boompieper, Boompiopers liiken elkaar te stimuleÍen lot srmenzang.

- Bespreking van Voow' In de ban van vogels door J. Tarpken.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 38e jrg. nr. -5, oktober 1995.
- Bosuilen in de Lopikerwatrd. 55-80 paar in de strek tcn zuid-wàsten van Utrecht.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 38e jrg. nr. 6, december 1995.
- De Kokmeeuw als bmedvogel in de prov. Utrecht; vn»ger en nu. Kolonie in dè Botshol van 280 p. 199G.1993;

was daar al < 1933.

De Kleine lr& (VWG Alkmaar en omstreken) jrg. 13 nr. 3, november 1995.
Sterko achteruitgang vm Huis- en Oeverzwaluw in dc rcgio Alknrar. Athame van 35% i.v.m, 1987, nu 285 p,

Meuwen in do stad Alkmaar in 1995. Lichte achteruitgang van Stonnmeeuw, nog altijd 230 p.; I p. op dak van
V&D, itr céntrum.
- Eon Daurische Kauw bij Horgen. De vogel die op 4 nrei 1995 in Katwijk opdook, werd al op 1 mei bil Hargen
waargenomeo.
- Vogelen op de Engelsmanplat. In l9El-l98zhier 27A45A p. Grote Stems. Overzichl vm hoogwateÍtellingen
van steltlopers,
- Zetrekoverzicht apriFjuni 1995. f36 Parelduikers in april; 15.500 Rosse Grutto's r. N. op 30 april. Veel
steltlopers op l7 mei.
- lVaarnemingen april-juni 1995. Broedgeval van Wespcndief hii Bakkurn, I p. mel I joog; 2 andere

broedvordachte gevallen.

De Kleine,{If OwG Alkmaar en omstreken) jrg. 13 nr. 4, januari 1996.
, RoofoogelinvsnlaÍisatie van de duinstreek Wiik aan Zde tot CampeÍduin 1995.2 p. Wespendief (1 nestvondst: 2
j,) Bakkum; 16 p. Buizerd, 12 p. Havik, 20 p. Speruer, 8 p. Boomvalk en 3 p. Torcnvalk.
- Do Ksrkuil Íukt op ten noordan van Alkmr. I p. in Kleinreer en I p. Egmond. Toename in N.Ilolland van I
p. 1990 naar l8 p, 1994 (daarvan l0 in de Wieringermeer).

Meerkoet §atuur- en milieufederatie Wierhaven), nr. 3, november 1995.
- Vlinderwaamemingerr in do Wieringermeor. Koninginnepage in Kreileroord I aug. 1995. Laatsto we€k augustu§

2 Rouwmtels.
- Falslerbo l?-23 s€ptembeÍ 1994. Topdag was 23 septemher met 160O Buizerds, t32 Rode Wouwea en een

Bastaardarend.

Meerlaet §atuur- en milieufederatie Wierhaven), nr. 4, januari 1996,
- Bonte Kraaien in de Wieriogermeer, door A,L. J. van lJzendoom (Uit: In Weer en Wind l2e jrg, nr. 12 vao
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mei 1950).
- Bonte Kraaien in het wierhavengebied, vroeger en nu. Nog eind.laren zËventig een groep van 120 ex.
Robbenoord.

De Mourik (ViNG Rijk van Nijmegen e.o.) jrg. 2l nr. 3, dmrrrber 1995.
- Mogelijke broedpoging van Brilduikers in <le Grenlmden, ooypol<Ier in 1994. Afanderliike waamemhgen van
m. en vÍ.
- Inventarisatie van het Reichswald. 5 p. Kleine Bonte SpechÍ, Raaf in 1990-91, Ruigpootuit geh. (eveneeas op daVeluwe 1995).

Nieuwsbrief Oosunardersplassen nr. 6, oktober 1995.
- Vogelnieuws. In 1994-95 ca. 25 p. Roerdomp, afnemend aantal ruiende Gr. Ganzen (62. >43.000 in 1993-,95),
330 p. Lepelmrs, 5 p. Grote Zilverreigers, ca. 5500 p. Aalscholvcrs, 40-45 p. Bruine i(et*ai"f, g-io p. Bf".í"
Kiekendief, 2 p. Kerkuil.

N!1u;wsbrief SOVON district t0 en Werkgroep vogelinvenÍo.risoÍie lJtrecht (wvu) nr. 3 oktober
1995.
- Broedvogeltellingen 1995. Ten minste 5 p. Kwartelkoning langs Nederrijn en Lek (Blauwe Kamor). Goedjaar
voor Usvogels.
-^BSP*iet broedvogels: Rode en Zwarte wouw in cre prov. utrccht.,2 overuinreringsgevailen van Rode w.ouw,
1980/81 en 1985.

De Skor (VWG Texel) jrg. 14 nr. 5, december 1995.
- Huisryaluwtelling 1995. Extremè achteruitgang op Texel van dezc soort: vm 298 p. 'n l9i4 naar 36 p. ia_rl995(- 88%).
- Wadvogeltellingen l98o-1995. In nrei 8.-12.000 Rotganzen. in okrobcr 5.000. Aèhteruitgang van Scholekster
(21.-> 8.000),
- Stand van de Graspieper en Roodborsttapuit in de Westerdujnen en in de rest van Netledand. Gestage toename
van beide soorten.
- Waamemingen, Havikarend op 18 en 19 sept., op 19 sept. ook een Kleine Spotvogel. Noordse en Russische
Kauwen begin okt', 12 okt. een Griel, 16-19 oktober een Anrerikaanse couclpievierlzo Grote en 3
Roodkelpiepers, 2 Dwerggorzen en I Bosgors.

De Smient (Nieuwsbrief Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) nr. 4 november
1995.
- IJmuiderstrand voor vogels en vogelaars. De gemeente Ilnuiden houdt vast aan de
recreatie-functie, de vogels zien dat anders.

SOVON-Nieuws fSOVOfg 8e jrg. nr. 4, decenrber 1995.
- r)istrictsnieuws. I 15 p. Grauwe Klauwier in Drenthe. 20 p. Kwartelkoningen in het Rivierengebied, If, Brabant Ip' Woudaapje, broedgevallen van Lepelaar, Grauwe Kiekendief en Grote Màntelmeuw. 28 Mirinelplevieren op
de Maasvlakte, sept. 1995.
- Het Smelleken, een valk met kwik in de staart, Resuttaten van het SOVON-nietbroedvogels-projekt. Licht
afnerende trend.
- Broedseircen 1995. Enkele impressies, 2-3 p. Roodhalsfuur in DÈnthe en I mogelijk in Overijssel, 25 p,
Taigaboomkruipers in Z' Lirnburg, 2 p. Bonte strandlopers, 3-4 p. Dwergmeeu*i t-z p, KIeinJ Zilverreiger en 6p. Grote Zilverreigers, 8 p. Woudaapjes, slechts 100 p. Rrerdo,rp, 29 p. Grauwe Kiekendief.

Dg Taldceling (werkgroep Roofvogels Nederrand) 3e jrg. nr. 3, november 1995.
- Bruine Kiekendièven in het Deltagebied 1,979-1994. Toename vau I l0 p. in 1979 tot 27o p. inde 1e helft van dejaren negentig.
- Grauwe Kiekendieven in Nededmcr in 1994-1995. rn 1995 20 p. N.o.Groningen, ó p- Iauwersmer, 2 p.
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Z.Flwoland, I p. 7-e*lar.d

- RÉente roofvogellitmtuur. Diverse litemtuur over de populatieontwikkeling van de Visarend, in
N.Oost-Empa. bn Thiringen.

De Tringiaan (VWG Schagen en omstreken) l8e jrg. nr. 4, november 1995.
- Het bijzondere vlinderjaar 1995. Totaal 60O Rouwmantels waargenornen (vgl. ook C. van Swaay in NRC van 31
aug. 1995).

De Tringiaan (VWG Schagen en omstreken) 18e jrg. Ítr. 516, december 1995.
- Alledaagse vogels: do Grote Mantelmeeuw. F*rste broedpoging 1993 Veere, 6 p. in 1994 (vgl. ook Grauwe
Gors 23, 3).
- Kerkuilen rcnd Schagen. In 1995 5 broedsels op 4 lokatias: St. MeÍtensre, Wieringeruaard, Tolko en
Geestemmbàcht (19 j.).

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 8ejrg. nr. 5, septernber 1995.
- Witkopeenden in Europa. Met een wereldpopulatie van 19.000 ex een bedreigde soort, m.n. door hybridisering
met Rosse StekelstaaÍt (3500 ex. in Engeland). De wqst-nrcditerrane populatie WitkopeBnden telt 1000 ex,,
waaruan 800 in Spanje.

De Winterkontng (VWG Castricum) jrg. 30 nr. 4, decenrber 1995.
Spectaculaire vogeltrek op 2l en 22 oktober 1995. Met nanrè van Koperwieken: 100,000 en over Katwijk, 72.000
bij Vlissingen.

fV. Ontvangen rapporten en archivalia.
S.M. (Gré) van der Baan (1911-1980), Algenreen excrrrsieboek, 1952-t953. Bevar veÍslagm vm
excursies nmr verschillendo landsdelen, door dea AnNtcrdamse oud-lVNster en veld-biologe (vgl. Voous 1995:
118-119). O.m. een bezoèk aan het uitgevlogen nest van de Mi«ldelste Bonte Specht, te Lonneker bij Enschede,
moijuni i952 (le broedgeval van deze soort in Nederland; vgl. Anl* 40: ll5-119). Dit dagbmk is toegevoegd
aan het archief GrÉ van der Baan, in het Heimans & Thiisse-archiet'.

K. Mostert, De broedvogels van het stedelijk gebied van Deltl in 1990. uet een overzicht van
inventarisaties uil de drie voorgaande decaden en de.iaren l99l tot en rnet 1994. Dclft, april 1995.
In Delft (16 km2) werden hij inventarisaties in dejaren 1963-1994 ruim 100 vogelsoorten broedend vastgesteld;
,faaronder 66 regelmatige, 27 incidentelÈ eÍl 9 voornralige hroedvogels (o.m. Stenuil ï>1967, Gekraagde
Rmdstaart t> 1975, Kuifleeuwerik t>f990). Toename van Gierzwaluw, 140-150 paar.

H.W. de Nie, Exoten en faunavervalsing. Uitg. St. Natuur en Milieu, Utrecht 1991. hfdst. 6
Lijsten rnet soorten.

L. Stegeman/Club van Zeetrekwaamemersr Verslag nr. 38: De trek over zee gedurende de
tweede helft van 1989. Uitg. Nederlandse Zeevogelgroep, sectie van de Nederlandse OmithotogischeUnie,
Werkgroep Zeetrek, augustus 1995,

Ï.-W. Vergeer, Vogels van de Rode Lijst. KNNV Uitgeveri_ilVogelbmcherming Nederland, UtrechíZeist
t995.

H. Vlottes (VWG Oost-Veluwe), Vogels van Bussloo. Ràsuttaten vm 5 jaar vogeltellingen op
recreatieplas tussen Apeldoom, en Devènier. Bètreti zowel broedvbgelinventarsatie als watorwildtellingen.
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