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VERENIGINGSNIEUlryS
Ellen de Bruin

De mobiele tentoonstelling "Vogels in Am*erdam", in samenwerking met Bureau
Stadsecologie, is goeed. Alle leden hóben en uitnodiging ontviurgen om op 6 f$ruaÍi aanweig te zijn
bii de qpannede opening; dewethoudolia lang op zich wachterl ze stond bli ear anderebibliotheek (die
in tlet $adÍRlis). Ondanks de voor sommigen wat ontundige tijd (16.00 uur) waren toch h€d wat loden
op komor dagen. Zowd de wethouderOparbare ruinrte, Gruqie ter Horst, als onre voozitter hield een
speech. De ladste li€Í de mogdijktrcid iets te zeggor over de plarrren orntr«rt tlbuÍg niet onbenut. Of er
iets mee gfu"ut, is natuuÍlijk een tweede; de wethouder ging er wel op i4 maar scherrnde ook met
behoefte aan woningruimte.

Verder nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van 1997. Zie hiervoor
bijgaande poststukken. Mocht de sfeer zo worden als op de nieuwjaar$orrel op 14 januari, dan
raden wij u aan deze avond zeker niet te missen.

INGEKOMEN BERICHTEN

DETERMINATM-CURSU§ GRASSEN
Komend ?oorjaar organiseed de KNNv-afileling Amgerdam een daeminati6{.rÍs,rs gÍassen. Behalve
met de kep zal er ook nU gedet€rmineerd worden. De crusrs wordt gegwan op 6

te bqimren om 19.30 precies.
De data zijn lOR,. 2413, 7 14, 2114, 1215, 2615.
De plaats is: ldarcanti-colege, Fred. Hendrikplantsoen 7a Amsterdam. (tram 3 en l0)
De cursus wordt gegeven door Ger van Zanen en Hans van der List.
Er is plaats voor 2() deelnemers. Plaatsing in volgorde van betaling door overmaking van / 40,- op
postgiro 350.6096 t.n.v. penningmeester KNNV-aÍö. Amsterdam.

STUDIEDAG WEIDEVOGELS
Op zaterdag 19 april organiseren de Nederlandse Omittrologie Unie (NOI"D en de Nededandse
Steftloperw«kgroep CNSWG) een studiedag over weidevogels. In de ochtend worden lezingeÍr
gehoudeq in de middag staan exorsies op het progamma: per boot door het Wormer- en Jisperveld of
wardelen rond de Sclualsneapolder.
De lezingen vindeo plaas in De Bres, Esdoomlaan 39a te Wormerveer, I 0 mirnren lop«r yan het station.
opgam noor de boot o<qrrsie: f5,- over maken op gro 4DW9 t.nv. Linros4 Noondwijk onder
vernddirg'oronsie 19 enl'.
Opgoren voor de wanddo<cunie; sctniftelijk aan D. T*go, fandschap$eheer Noord-Holland, Postbr.s
ffi1zffilHBÉIaar{em.

ONDERZOEK KEMPEAAN
In het voorjaa lD7 en 1998 worden er een intenrationale slaapplaatsen tdlingen georganiseerd om een
beto beeld te lcijgen van de doortrd< van Kenrphanen.
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De opeenvolgende strenge winters hób€n invloed op de vogelstand. Zo hebben de overwimerendo

scholeksters ha ws z&r moeilijk getrad. In lret broedseizoen 1996 lijken de gegexrens van de

broedende par«r nog niet op een achteruitgang te wijzen. Wel zijn er berichten over 'opgedroogdc'

sozen. Daarmee wJrdt bedoeld de groepjes scholekstert die in het broedseizoen aupneag zfir\

maar niet broeden.

Wie gegwerx heerft over deze sozen (zowel uit de jaren voor de winter 1995/96 als uit de

broedseizoenen in 1996 en 1997) wordt verzocht dre door te gwen aan:

Dirk Tanger
Santpoorterstraat 34
2023D(, Í{aarlem

lh Gier*aluw 35 1 1997). Nr. I

Het is de bedoeling dat de slaapplaatsen worden geteld op avonden in de weekenden ran 2&30

maart, ll-I3 apriien 9-ll nrei waarbij ook de verhouding mannajes-vrouwtjes moet worden

vastgesteld.

Opgave voor ontvangst telfomulieren:

Dirk Tanger

Santpoorterstraat 34

2023DC Haarlem

Vermeld daarbij: naanq adres, telefoon, telgebied en de gemeente waarin de slaapplaats ligt.

SCIIOLEKSTER SOZEN

ADRESWIJZIGINGEN

OPGEZEGD
LL.P. Bleys.Borurq E Bnr.ue; L.S. Buurma; A D*kec A van Ectrtdd; M F€rw€rd4 À Kleyn; G.

Knigge; RÀ van Rooiiar; IvL Schwar$e; R van der Valk

NIEUWE LEDEN

RA ran Djk / ïh De Bocksraat 8l / 1058 VA Am*erdam I ON4142878

M Goedkoop / Pr. Hendriklaan 44 / 1075 BE Amserdam / 02M798670

M.B.H.F. Jansweiia / Ganzenweg 14 I 1O2l C Amsterdam / 02G6369584

A van Poelgeest / Dissel 38 / I l4l Zví Mormickendam I 02»ó56?fl
P. Portjo /Dissel 38/ I141 Z\4Monnickendam M994562il
S. Sytrandyh/rran Swir&rsraat l74R I l@3x§Am*qdmlON@9B
T. van de Velde / Tefelenstraat 66 / I 107 SIVi Amst€rdam

VEREUISD
C.W. Beijo h / De Blauw€ Weteld l9l 1398 EM Muideít I 0»+263203
B.A.P.J. Daemen/ Ir. JacgbaMulderplein 134 / 1018lvÍZ Amsterdam

Th. Van Groningery' onbekend

R.W. Hotneester / De Blauwe Wereld 19 / 1398 EM Mruidq I 0294-?,63203

E.G. Jansen-schoonhoven / Biesbosch 55 / I l8l tD( Amstelveen

E. Struick/onbeksÍd

)
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NTEUW'TELEFOON NUMMER
Frank Visbeen: 02041865 1 I

LEZINGEN

Het is ons gdukt om dit vooqiaar 2 topfotogmfen naar Amsterdam te lokken; zij genieten
intemationale faam en hun foto's verschenen in zeer ved publicaties.

MAANDAG 31 MAART: RENE VAN R.OSSUM
ReÍÉ laat ons dia's zien rran zijn reis ruar Fíat 0sranil) tijdens de voorjarsrek eíl vaÍl vde bijzondoe
vogelsoorten in ons land.

MAANDAG 12 MEI: A. EN P. DE KNIJFF
De gebroeders De Kniiftonen dia's van vooral zeevoge§ maar ook van andere soortan. Enige jaren
geledor waren hun dia's ook in Amsterdam te bewonder«r, nr,aar hun repertoire is zodanig vernieuwd
dat een déjà-vu gwoel zeker zal uitblijverq zo heeft fuie mij verzekerd.

De lezingen

-+worden gegeven in de Plantagozaal van het NME-centruÍq Plantage MdderÍaan 29 (aanbellen
bij het NME-cenrum).
+beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur.

-rkoffidthee vanaf 19.30

Voor verdere informatie: Edial Dekker tel: 020-6933140

EXCURSIES

Bij deze de nieuwc lijst mct excursies, waarvoorwederom gddt:
- verzamden op hct Stadionpkin, terzij andeisvomdd;
- veÉrtldijd b E fi)u, mrg dat je ervan te vortn al berrg
- meë tenemen: evt wanne en rtgenkleding eten m drinken;
- waar mogdijk adlen wij een uitspanning bczodcn.

Tip: Noteer cle excurcies dieje leuk vindt rneteen inje agenda en meld je zo woeg mogelijk aan.
De telefoonnummers zijn Frans: (V20N854695

Hub: (020)6437397

Zondag l6 maart [levopoldern auto-er<orsie.

Een "rondje Flevopolder" is in de winter altijd goed om veel roof- err watervogels te kunnen zien. Toch
be'vinden zjch onder de overwinteraars ook wd zangvogelE zoals de Sneo.rwgors en de Frater, die wij
ma een beetje geluk nog te zien kijgen-
Opgwenbij Frans.
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Tlrndag20 april: Diemerzeediilq wandelexcuÍsie.

Op d@É giftelt met onvolprezen nduurschoon (hoe lang nog?) zijn al veel bijzondere wàaÍneÍningeÍt

gedaan. AI een aantal jaren hebb«r Flavik en Buidetrnees er hrn domicilie. Voor dquren die rnd de fi€Ís

komen is ha verzamelpunt trct Shell-sation aan de Zeehrgsrdijh vlak bij het FlevopaÍk. Wh liever met

de auto kcimt uordt verzoclrt om 8. I Or bij trct h* Oij de schiabaan) op de D«rmzeedijk te zijn .

Opgo n bij Huub.

T.ondag 4 mei: Vduwe, auto-o<cursie.

tÍergaan wij op zoek naar vogels van bos en hei, waaronder veel soorterq die wij in en rond Amsterdam

niet zo snd te zien krijgen- Een geep uit de mogdijklreden Zwute SP€clrt BoonÍeorwerih Raal
Kuifineesen Goudvink.

ópgerrcnbijFniru.

Tnndagt juni: Naardermeer, vaarorcuÍsie.

Het eerste góied dat door Natuurmonumenten werd aangekoctrt om te rrcortomen dat h* een

wil*o4plaats zou worden en dat de laatse jaren weer een zorg€ilkindie is geworden door daling van trct

grordwaapeil. Voor udarogds als Zwarte Sterq Aalschohs en Purperreiger, al§ocik voor de

Lnorsella-zangers is het er rmfupig echter nog good toe'ven.

Affranke§k r"* tre *tut do&emers b€zo*; wii per roeiboot of pa'motorboot de mooiste ple\ies

van het Naardenneer. In verband met de reserv«ing is ha van belang datjeje al vroeg aannreldt: wiljë er

z*« van àjndat je voor deze excrrrsie niet hriten de boot valq geefje dan in iedtr goal vóór t5 april

hienoor op bij Frans. Er geldt deze lceen een eigor bidrage van rond de fl\- p.p. Infornrcer bij tret

aarundden tevens naar de verfektij( die staat nl. rng niet vast

,rl
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HOE IIET IJMEER TE REDDEN?
Wim van der Schot

Op woensdag 19 maart aanstrande zal de Amsterdamse bevolking zich uitspreken oven de aanleg
van de woonwiik Uburg in het lJmeer. In de afgdopen maanden hebben voon en tegonstanders
van de aanleg hun argumenten brted uieemeten. Naar aanleiding van de zeer intensiwe pru
Ubury-lobby v*n de gemeente Amstcrdam en andene organisatieq hebben sommigen aI de
conclusie getrokken det de selid inmiddels gestrtden is. Deze strijd b echter allerminst gestrtden,
er is atc itden om.nog oens ale krachten te bundden en een fdle eindsprint in te zcfien. Onze

zou dranrn oen rteenÍjekunnor bijdragerr.

AIs vogetwukgroep hebb€n wij weinig oraring met he* voeren \an grote acties ten behoeve ran tra
betnud van bedreigde natuurgóieden. St«ker nog we hebben ons vaak passidopgesteld ten opzichte
van de "onontkoombare" aanleg of uitbreiding van biivooóeeld woonwiikq havens ea indusni«errei-
nen. Wj hebb«r ons « misschien te gonaktelijk bil neergelegd dat góiedan - waar wij toch zoveel dier-
bare herinnaingen aan hebbor - zijn vudwmen of vergaand vertoederd. F*hter, als wij ons ook de laatse
rijke vogelgóieden rond de stad laten ontnem€rl dar, zat q strala helernaal geen aantrekkelijk reisdoel
meer over zijn

Weinigen beseffor dat éen van onze fraaiste vogelgóiederr het Umeer en omgeving; al decennia
. hng zumar qnder dnrk [g. Ttrssen Muiden en de SchdlingwoudeÍtrug hóbea de oconomische ontrpik-
"kelingen diEe littekas in trct landschap achtergelaten: de koelwaterverslind«rde PEN<entrale bij de
Vijfrtodq de chernisdrc tijdborn ran de Diemerreedijl(, het initante pleziaschieten op h€t sct'i€nerrci&
h€t Ams€rdaÍrRihkaÍEal en de oostelijke Rirgwq Ínet hun de tahijke lroogspon-
nhgsleidhgeÍr die vogdshcfmftrs veroorzaken en de sankoverlas door de rioohraterzrivering op he
U<iland. Het mag eawonderlreten dat er zbh toch nogzoved waardeíiolle en germrieerde natutr heft.
weten te hatdhaveÍL ordanks dee grove aaÍrh$ingen

Wi zijn nu eclrto op ha punt beland dat ereen defnitieve doodseek gegwen gaat worden aan het
Urneer. Niet alleen wordt er blina 500 hoctare van het ondiepe deel van het meer bebouwd; naa§ €eÍl
rregatief uitstraliÍSsetrect in een góied van ruim 1000 hectare worden er niarwe toegangsw€gen aange-
legd, komen er drie nio-rwe jachthav«u, en wordt ons waardevolste natuurgóied op de Denrerzeedijk
grotendeds omgetrormd tot een kauig aangeharkt pa*. De kans bestaat dat de nieuwe woonwijk een
sptingplank zal blijken te zijn voor een vobinding met Almere. Narwe plantekeningen voor de regio
tonen dere voomefileÍur ondubbelzinnig aan. Aanleg van het eíandenrijk Uburg kan bovendien een
tuwthoofit gaan rronrrcn rzoor rrerdere aadastiryen van tret Markermeer.

Erwordt doorde plannerunakers van Uburg gesproken over compensatie rroor degdeden natuur-
vuliezut, door dders de nmrurlcuialiteit te veÍhogsÍr Laat u zictr echter geen zand in de ogan strooien
Deze verordergelde comporsatie is in oppervlakte nog minder dan de trclft ran het gecorfisqueerde
g&ied. De te uvert€teren" góied«r hóben bovendien al een nauwe$ks te veíbeteren natuuÍkwaliteit.
Het bedoelde g€bie4 de oeverzone langs de WateÍrandsezeedij( biedt al een waardwol leefgóied voor
duizerden watervogds. Compensatie voor dednitief vemietigde natuur is alleen mogelijk als deze op
locaties waar nog weinig natuurwaarden worden aangetroferl worrdt verwezenlijkt. Een hogere nah.rur-
beschermingssatus of een beter betreer van de bestaande natuur zou enige compe,nsatie krmnen biedor,
maarin de plaruren voorlJburg wordt hierovervrijwelnia gesproken.
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VOGELRIJKDOM
Veel Amsterdamse vogelaars en andere natuurlieÍhebbers hebben gedurende de afgelopen jaren

talrijke gelukkige ervaringen gekend rond het Umeer. Voor velen is het een natuurgóied waar m€n

de liectische sad et'en kan ontvtuchten, waar men even op adem kan komen'

Crelegor op korte afsand van de sta4 is tÉ waasóijÍtlijk hA soorteru{k*e nanrurgóied ran

Amserdam. BiÍrÍren de dÍietoek Udoorn-Ringweg Oos-Vijfilo€k komen jaarlifl<s tussen de 80 en 90

vogplsoorten tot broederl een aantal dat zelft landelijk - op een vogelijkbaar oppervlal - uijwd nerg«s

wo=rdt aangeroffen. Vooral zangvogels zijn uitzoÍrdeÍlijk tabijk op en rond de voormaligeuilstortplaats

op Oe DÀerzoeaijk. Ze produceren daar in het roorjaar een hartvenuarmend koor. De beste zangus,

zoals Nactrtegpal, Éosiazar,gers en ZwankoppnÀjn wa.e telqleistersgeworden voor Sad$erNoners'

Ols paradeËadje, e 4,d,o,rc Buidelme€§,-h€eft ook tnt a@opar jaar weer ry_*oo g6roe4

VerAer Uràen à opnrerkdljk ved roofiogBls, maar tie& 6 soorten waarordo de 'rsdrrwe'r tlavik die

jaaÍiÍdaaÍuit vlak lrrifp A" *hn^q zijn horst zictrtbaar betÀooÍf. Slechnalken worden er seeds raker

gssignal€er4 en rogearst"p€,l dat dezedieren een keeranllenbesluiten ertebroeden
- - Hetgóiedis-nietdduardevol voorbroeórcgdqnraarookrangrootbelargroortekvogds.
Op fra vÉsehijke ordiepe llnreer pleisteren p€dodiet duizenden e«dactrtigq die profiteren van de

rijL onderwatavegaatie,'de go€de vissand ar de talrijk voorkomende slrelpdierec Voor de Visdid

/,*rt" rtort aaJtotver en iraer" visetende vogelsoorten is het een onmi$aar foeragBerg$ied. KuiË

en Ta6eend-foerageren in soms duizenden o<unplaren op Dri€hoeksÍnossd$. Krake€de& Meerkoet«1

Knobbelzwanen ensoms Krooneandeq profiter«r van de uitgestrekte Kramwier- en Fonteinkuidvelden.

In de vogelrekperiodes is de soortuulilidom in het gebied zdfs nog groter. In trct t4iaar Íitsdt het dan

van de fi]stowirrigen en zaadaers die zich tegoed doen aan vrucltdrageÍde Plarten ï cnrten kt

sommigelaÍen blijken oruaarschrynlijkgrorc aarÉalen *drloperq erden al zargrogds doorhet Sebid
teftkk;. OpgeeOeaagenl rorU*-er",mdan 10.000vogdsgvoted. OpdeVij0to€kffitenigp
trqrurc VWG-fuen aeze rrogdtÍ* al vde juur irteersidgsvolgd, Door de jaÍ€Íl h€en hób€n z{ daar

bllna alle regelmatig ofonregelrratige voorkonrerde Nedertandse §oorten waargeoomeÍ! soms in uitzotr

dotijk grotó ,urnulten. Het is nia vuwondolijk dat de soortoÍijst voor hd g$ied rond het Umeer

gegroeid is tot meer dan 250 soorten.

Naas de vogelswordt er in het gebied euruitbundige plantenwereld aangotrofhrl met ÍEÍÍte op en

rond de voornutgó vuilsort. In de zomer Íeffen we daar een bloemenzee van kuid«r en Budd§a's aan'

Vooral de Buddleja's of Vlindersruiken ftekken grote aantallen insdCen aar1 waaronder ved klarige

vlirders. Zelft de GetulÍ<elde aurelia ar de Koringln€pagezijn er gesignalead.

De waarde van tre góied wordt tevens oÍdesh€ept door de g§\adeeÍde rcogdieóe\CIlkittg.

Ruim mintig soorten komurervmr, waaronda rettiÍL h€rmdijÍHt en vosserl De Rfu€§laÍg hÉt enigp

hier voorkoÀerde reptie! is inmiddds het syÍÍÈool gewordar ran de sriidels voor het bdmud *rn dit

sóid.
De voorgenomen maaregelen anllen txt leefgóied voor deze en andere soorten aanziuÍijk do«l

inl«irnpeÍL De a[ehele deg€íEratie ran trt góied zal tot geraolg hób€n dat veel soorten tret hier nia
lango reddm Het nafiuÍparadiis aan de rand ran de *ad zal er dan nia meer zijn

De Gienu'atuw 35 (1997). !vr. I

VWG-ACTIE
OÍrlaÍr$ \remaÍr€n wt dd MaÍtin Melcherq $adsecoloog VWG-td en anrbassadanr rrcor de nduur

rond h€t Unreer, door de grnreentelijke besuurders een ryreel«rcóod heefr opgded gdaeger H€t is

zorgwekkend datzets ondenrccratisctremiddelennietwoÍdÉngescluud om de aÍtti-Uhilg-lobby ÍÍtotd-

dood te maken Voor onze rrogehedqloep is tret een waasctnrwirg dat de í4id op he scherp van de

snede zal worden uitgerroclt«r- Er is ds alle reden om rur alle mogelijke middelen in te zetten om de

Amsterdamse bwolking er \ran te doordrirgar dat aj àch met een duideliik 'hee' moeten uitsprekeÍt

tegen de gemeentelijke plannen. AIs vogehrrerkgroep kuÍtÍrcn wij daaraan eon biidrae lareren. Dankzij
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onze goode vqplkennis kunnen wli gsfirndeerrde argumenten naar voren bÍengen om de Amsterdammers
ervan te oveÍtuigen dat zij turn S«n tegen de aanleg nneten uitbrengen.

Ik verwactt dat de hierna volgende argunrcnten voldoende krachtig zijn om onze *adganoten van

ons stardpuÍ te kunnert orrernrigen:

. AanlegvandewoonwijklJburgbetekenteendefinitiweenonherselbarevanietigingvaneen
open landschap nrt hoge natuurwaardor.

e Compensatie voor verlies aan naturnuaardeq in de vorm ran voorgestdde natuurontwikke
ling elders ofl<waliteitsobeering ran de rutuur binnen de regq is niet goed mogelijk of zal
zeer onvddoende g«ealiseerd wordor.

o Realisering van het project zal ontrerSdbare sctrade aanriclrt«r aan besaarde eoologisctre
(ret góied lig binnor de door de or,ertreid rasgdegde Eoologisclre Hmfil

Structrur), waardoor he voortbesaan ran soorten ook op langere tamijn bedreigd wordt.
o Na voltooiir8 ran het project arllen o, zowel in kwalitatief als in lcwantituiefopzictrt, minder

natuurwaarden oveóliiveq me e«r duidelijk nqatiduldo voor lardelijke bodreigde "Rode
t ii$"- sooÍt€Ír

o Met nanrc de eerder gpÍtoeíÍtde vogdsoortq die voor tnrn voedselvoorziening aftrankelijk
zijnvan er op«r Unreer, adlen oengroot deel van hun leefgóied \rerliezeÍL

c Bestaarde alternatierqr voor woningbouw in de bestaande *ad ziin door de genreeme niet
serians ovowogeq en vonnen vid dqdijk en realistische optie (compacter en efficiëmer
bouwen binnen de besaande aggloÍneratie),

e He gemeeÍltdijk besluit om de plaruren voor Uburg te ontwikkden is te lichtr"aardig g«ro
mu1 waatbli denegatiet/egevolgenvoornatrnr enlardsctrap onrroldoendezijn nrqewogen
ofortuis iÍrg€scld.

o Na rroltooiing lan ha pro.lect zal er voor beworcrs ran de oo*dijke sad (eo rmoral vog+
laan en ardere naturtieftebbers) geen aantrekkelijk recreatiqdied meer beschikbaar zijn
birrien een redelijke a&and ran hrm woonplek

Met bovergaande argumeÍtrem lorrrrc l hopelijk een groot aantal ran de Amsterdammers over de sut€p
getrokken worden orn de gerneertelijke plunren af te wijzen. Bij trt referendum arllen eclter ten minste
155.000 $arlgenotartqen aanlqnroeen stenrrur om het raad$aluit ongodaan temaken

Om zoved rsrsen op te weld(en t€en aaÍÍq te st€ilmen is h* alleroerst noodzakdijk om onre
argutït€Íttenruimschootsviadenrediakanalennaarbuitentebrengentatenwehopo,daonzeledenzich
hiervoon willen irzetten.

Ook kan gsdacht worden aan het roclrtsreeks b«udo«r ran potentiële $fimeÍs. Als onze leden
zoudan besluiten om enige kenrissar ofandere sangeeclrtigden 's avonds tdefonisch te b«raderan, dan
hlÍnen daarmee duianden offa te,gen§emÍn€Ís worden om naar de Senrbus te gaan. Ik
stel verder voor or4 rroorafgand aan het referendun! telefonisch contact te lqgen met biioorbedd vlif
wiilekarige scadgurot«g en hln de volgade rragen te stdlou

r Gaat u $emmenbij heÍ refo«ftm orrerUburg?
o Bent u voor oftegen de aanl€ 'lan Uburg?

Aftrankelijk ran de antwoonden hrrt u vervolgrrs argumenten aangeven (zie bovan) waarom het rpod-
zake{ik is tegen ha geÍn€entelijk naadsbesluit te $ernÍnsl AIs de betrefende pa'son«r hiervan ovatuigd
zipr geru't, daÍl kan hen tevers gg/r-ddgd worden om op tnrn bart weeÍ steÍngeÍ€chtigde mensen te
bellen nrei een gelijkfuidend advi€s. Daaóii kan het ook trclpen als deze mensen wordt verteld dat de

barodigde 155.000 tegenseÍfuneÍr nrogelijk niet gehaald worden zorder tnm medewvking.

8
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Verder zou onze V}VG kunnen overwegen om begin maaÍl crn cxflrrsie te organiscren op de

Dienrcrzedijk, alwaar stadgbnrlten kcnnis kunnen nmkcd met dit Íïaaic natturgóicrl aan de stadsrÍuxl.

Vtxrr dit d«rel z.ullen cr berichties qcplaatst ÍníJeten worden in de z-ogcnaanr«lc huis-aan-huisbladen olin
Het Parool.

Tot slot het volgendc. I lct l\{ilierrcentnrnr Amslerdam hceíl dringerul wijwilligers nodig vrnr hun

mobiele tentcxrnsellirg over het lJnreer en de dreigende aantaíingen. Als u hulp kurrt bieden bif dit goede

initiatief, dm zal dit zeer g;ewaardccrd worden. Bij de coórdinator van deze tentoon§elling Karin van

Weezel van het l\íilieucentrunr, kunt u zjch telefonisch (O2O424 l5 22) opgeven.

taten wij hopen dat onze leden een steentje arllen bijdragen aan deze actie om het lJmeer te behouden.

Voorai uw medewofting voor het opwekken ran Jntentiele tegenstemmers kan van groot belang zijn

Deze extra behaalde sternrnen zouden wel eens de doorslag kunnen geven bij de uiteindelljke uitslag. En

... vergeet vooral ook nia zelfte gaan stemmen.

Met dank aan Peter van der l-inden en Dirk Jan Booij voor.ha verstrekken van informatie voor dit arti-
kel,

lJmccr nintcr 1997 (foto Mark Kuipcrl
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HET GROTE GROENONDf,RZOEK EN IJBURG
Paul J. Marcrrs

In de disotssies rond lg Unreer wondt door de voorstanders gewag geÍnaald van de praclrtige kansen
roor rntuurontwikkding in lrct kader r"an de gro€nvoonieningen en de waerpartijen die op en rord de
eiladen van Uh.ry aangdegd gaan worden. De natuur zou nieuwe kansen laijgen in tre Urneer. De
Kuifeend zou niorwe foerageermogel{khedur kriigen en de eilarden zouden nietrwe luwe plekken voor
de eenden en futen ran ha Unreer opleveren waar ze zouden kunÍm rusen. Tevens zou de Ringslang
eLdelijk over kwrren $ek«rrran de Daruzeedijk naarWAerlard.

Het klinld alornal prdrtig en te rpoi om waff te zijn. Zeh als de plarmor tot
ÍtdruÍoÍtrwikkeliÍtg aden wuden uitgevoeÍd, is er hooguit ryrake ran uimissding nan de errc soort
tuhtrtÍwaarde tegÉíl de aÍrdere- Er is geen spÍake van een toe\rc€iÍg van nog niet besaande
natumraaÍden aan cn nararwaard{n}oos góied.

Maar de nauurontwikkding in Uhrg is een loer die de natnrliefrróbers in AÍnseÍdaÍn gedrdaid
wordt om in maart bij tu refer«rdum orrer Uburg voor de aanlq van deze niaue stadswlik te sterffnen.
De prmaale natuurontwikkeling bii Uh.qg ligt naÍnelijk al onder vuurvoordA hA groene ei gelegd is.

h'HET GROTE GROENONDERZOEK' (ondertiteld: 'Het bezoek aan en góruik rian parkeít
recreatiegÉieden en gro€n in de woononrgwing yan Amserdam') van de geÍÍrcente Amsodar4
gesckwen door de tm«r Wggers en Gadet ran Stedeliik Beh€er orderafdeling Recreatie, wor& in he
trcofdstuk 'Slotbeschouwing en aanbevelingen' he volgude gesteld:

'Wefoq trct uieke van he grme groenorderzoek is dat trt degqwars tiedt om dk suk
groen in Am*erdam op dit oontiruiirn van drcorgn:an tot iilrinsiek gro€n te pladseÍt
(VeÍtaiirg in nsssrtaat 'He groen in AmsadaÍn kan soms als rÀtagrond voor
bezigh€deo ter ontspaÍming en soms als groor dat op ziclrzelf gewaardeod wordt, gszi«r
wonden.'P.J.M).
(. ..) aan he a&ordertijke groen (kan) eerr grotere beteJ<«ris worden toegekend dan alleen
Ínaar de wal vage en disortabele aanduiding groene long en groene oase. De beekenis voor
buurt, wijh sadsdeel en soms zd§ *ad wordt taarscherp in beeld gebractrt. Die functionele
bdekenis moet moer dan voortreen een rol gaan Sden om de leeftaartreid van buurt, wijh
*adsdeel en sad te lqgroteÍL
Dit lijkt wnzel$rcker{ maar nog$eeds voert de simpele oprattirg overde betekenis v.an
goan de boventoon. Nog $eeds worden er planrur gonaakt om nianwe woonwijken
bedodd voor seddijke gericlrte tnrislrodenn aantekkdijk te rnaken doo onder urdere te
raoozien in een lrooguaaÍdig raturgÉied. Uhrg is hieÍ\ran een sprekend vooóedd.
Nog sedswortrhtt groarc karalcerran de westdijke Tuinseden alsesr hvaliteit ran de
eerste orde gepresenteerd, terwijl hd rruschil in woonongevingggro«r enparken afwezig is.
De kwaliteit ran het groen neenrt door het gSrek aan schaarste aprm af 

,

Er gaat een nieuwe wind waaien door het groen in Amsterdam. Het Grote Groenonderzoek wordt
de komende jaren uitgangspunt van het groenbeleid van de gemeente Amsterdam. Het is góaseerd
op de opinie van nauwelijks I procent van de Amsterdamse bevolking. De waardering van het
groen wordt slechts gezien in verband met recreatie en aankleding van de openbare ruimte.
Ecologie is volstrekt niet aan de orde gesteld. Desondanks wordt aan dit onderzoek een algemene
waarde toegekend.

Groen in de stad nroe volgers het onderzoek en dan ng nann volgens de uito* discutaHe €Ít
voorgekookte corrclusies raÍl dit onderzoek een $eddijk karakter hebben Als het groen te groen §
rreernt de kwaliteit nanrlijk afdoor het górek aan schaarse -ofis ha schaarse aan górek?
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Voor lJburg betekent dit, dat de natuurontwikkeling aldaar helemaal geen uitgemaakte zaak is. In

plàs uan Ëuke ouerrtdkjes voor ringslangen en luwe hoekjes voor kuifeendea moet er stedeliik

vertier komen in lJburg. Geen ringslangen maar jet-ski's!

Een reden temeer om àordicus tegen lJburg te stemrnen bij het komende referendum.

Bron: drs. R. wiggers en drs. J. Gadet, HET GROTE GROENONDERZOEK Het beeoek en

het gebruiÈ-van parkerl recreatiegebieden en groen in de woonomgeving in Amsterdam.

Amsterdaml gg6, Stedelijk Beheer/ISR.

l)e Gierzv'alr,t 35 (1997). r\r. I

ERRATA SIJSJES EN DRIJFSIJSJES

Auteur Martin Melchers meldt enige vergissinkjes in de alom geprezen bestseller

Errata Sijsjes en drijfsijsjes

eerste druk:
p. 9:

p.25

p. 130
p. lst/r52
p. 234

Leeuwurberg lees: Leeuwenburgh

Vrieswijk lees: Frieswijk
Puck vanHeusdentekende niet nrs. 67,191,193
Annette Klinkert tekende nrs. 67, l9l, 193

poelvormig lees: spoehormig
EdwardUzendoom lees: Edwardvanllzendoom
Literatuur: 64 lees: Literatuur: 65

nveede druk:
p. l5l/152 EdwardUzendoom lees: EdwandvanlJzendoorn
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I3 .IAAR T'EI,I,INGEN OOSTTIAVENS
Willern van der Waal

Al 13 jaar tel ik in het keder ven de Nntionale Watervqleltelling dc Oosthavens op wrteryogels.
l)ezr telling vindt planb in het midden van de maand jrnunÉ Hríje wirrter dus. Dat mf,nkt m'n
telling niet altijd tot een prettige terigheid; ook tret sterk verarderen van hA telgóied maakte dat ik
besloot een eird aan de tellingen te maken. Ik wilde de l0 tellingen vol maken maar vergat dat te melden

z-otlat ik gewoon weer nieuwe telformulieren keeg en dus moest doortellen. Dan maar na ha twaalf en

een halfadg jubilorm stopper,? Ik besloot ha lot te taÍten en er ook nog een 13' telling t(gen aan te
gcoien. Vmral omdat de winter van begin 1996 als een'yan de strengste in de boeken gorcteerd zou
worden en ik op de teldag zelfvoor h* eeÍs in d diejaren zonder handsclrcenen en das kon telleq. Ik
had de warm§e dag sirds tijden uitgezoctrt om te gaan telloq en dat in een strenge winter Ear goede
reden om te stoppen dus.

Oo$havens

t2
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HET TELGEBIED
Het telgóied bevindt zich in de Oosthavers: grofireg het watergóied tus§€n de Tolhuisponi, de

Oranjesluizerr, de Schellingwoudabrug en hgt Nianwe Entfepotdok (ne kaartp.) Het Harrurgóied

heeft in dertien jaur grote rrerardainge" ondergaan Van een drukke ovuslagharren waar raoomanrc$k

cacao werd orrergeslag«r en aanvoer van gfote5 uit de tropen aangevoerdg hÍn§taÍnÍnen wetd

opgeslagq tot een moderne woornvijk. Zoh verandaing van je telgsbied draagt ook niet bii tot

tdplezÈ. De grote rheepvaart hidd woeger bii streÍge vorst lret water larg op«r en tret open karaldeÍ

van ha gebied Ínaakre dat de wind *ij Spd had «r liworming bemoeilijkte. Nu raren er g§eÍl grote

sctrepen meer in de harrcns en de vde huizar hebb«r grote windSille plekken gBcÍ€É,erd zodat b[ str€ÍEe

vorst de havets dichtvriezen.

IIETWEER
Hieronder volgi het weer zoals dat in mijn notitieboe§e is te vinden. Het it gwr to the po'int KNMI
weerverslag. Ook de teldata en eventuelo bijzonderheden wordm genoernd.
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l7-l-t983
lGl-1984
l2-l 1985

l2-l-1986
l6-l-1987
26,l-1988
l4-1-1989
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DE WATERVOGELS

Op figuur I is te zien hoe hoog de totale aantallen watervogels waren in de teljaren. Een toelichting
bij 1982 is nodig. Dat jaar was duidelijk een uitschieteÍ. Het totale aantal watervogels is daarna niet

meer zo hoog geweest. Dat heeft als oorzaak dat december l98l al een vorstperiode gafgevolgd
door dooi. De watervogels die in de Oosthavens verbleven hoeftlen alleen maar de lJ{ijk over te

vliegen om in ha weer open IJ.Meer te zwemÍnen en naar voedsel re duiken. Toen in januari I 982

de winter weer genadeloos toesloeg en het U-Meer in een nacht tijd weer dichtwoor wisten de

watetvogels dat do Oosthavens dichtbii en nog open lagen. Zij vlogen dan ook in grote getàle naar

deze Oosthavens. Later verplaatsten de aantallen zich naar de Westhavens.( van der Waal 1983.) In

figuur I is ook mooi te zien dat de twee echte en ene bijna Elfsteden winters weer hogere aantallen

dan de gewone winters laten zien. De winter van 1996 geeft veel lagere aantallen. Dat is te
verklaren door de woege aarwang van deze winter. In november 1995 begon het al te winteren en

rond Sinterklaas woor het U-Meer al helemaal dicht, De vogels werden deze keer niet overvallen

door winterweer en konden met nog wat herfstige trekdriften in hun lijf wiendelijker oorden

opzoekm. In januari sloeg de winter echt toe. Veel vogels waren echter al vertrokken. Door de

huizenbouw en de afirezigheid van sctreepvaart die het water rustig hieldor, waren nu ook de

insteekhavens dichtgeworen. Iets ge{reel nieuws. Ha open wateÍ bevond zich in het lJ en de

monding van het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar daar verstoorde de scheepvaart de rust en ook het

vele drijfijs maalte een veólijf voor watervogels tot een ongemakkelijk iets. Zo'n strenge winter en

z"o weinig lvatervogels, dat gafde doorslag om een eind aan te maken aan de tellingen.

Dodrars
Hiervan werden er slechts enkele gezien. Het hoogste aantal telde ik op 16l-1987 nl. 4l ex. Dit
kleine dappere fuutje werd vooral bll de Oranjesfuis gezien.

Fuut
Op 2l-l-1985 werd het hoogste aantal geteld, nl. 385 ex. De aantallen op 16-l-1982,194; 16-l-
1987,259;op l5-l-1995 107;enop 12-l-1996229àjndemoeitewaardomtevermelden. Futen
werden in alle wateren van het Oostelifk Havengebied gezien.

Roodhalsfuut
Alleen op I 6-l I 987 werd deze soort gezieq en dan wel twee exemplaren.

Aalscholver
Deze in ongenade gevallen visser werd alleen op lGl-1984 niet waargenomen. Over het geheel
genomen is er een lichte toename te bespeurvr over de jaren van tellen. Het gaat steeds om lO-tallen

an op 2l-l-1985 telde ik er 142.H* hoog§e aantal werd echter op 16:l-1987 geteld nl. ló8.
Aalscholvers werden wijwel nooit vissend gaeld. De vogels waren erg telbaar als zij hun vleugels

drogend op meerboeieq dukdalven en stildrijvende duwbakken zaten.

Knobbelzwaan
Deze prachtige parkvogel had niet veel te zoeken in de Oosthavens. In ec{rt stÍenge winters waren

zij er wel te vinden er wareÍr dan erg afhankelijk van havanaóeiders die hun pakken brood met de

zwanen wilden delen. Op 16-1-1982,13 ex;17-l-1983,2ex;21-l-1985,21 ex;16-l-1987 16 ex;26-
l-1988 3 ex; l2-l-1992 3 ex; 12-l-1996 3 ex;. Drie is blijkbaar ha favoriete aantal van de

Knobbelzwaan.
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Bergcend
Deze gezellige hotengraver had h* niet makkelijk met al die stenen waloevers. Hij werd daarom

slechts2xgezieninhetmooieaantalvaneen. Endatwasop 12-l-1986enop 16-l-1987.

Smient
Alteen op 12-l-1986 gezien en wel een man en drie vrouwtjes. Deze wareo tussen de Meerkoeten

aan het grazen op de voetbalvelden van voetbalclub Schellingwoude aan de Schellingwouderdijk.

Krakeend
Alleen tijdens echte winters te vinden. Op 12-1-1986 2 a<; 16-l-1987 7 ex. 26-l-1988 2 ex; en op

12-l-1996 5 ex. Deze leuke eend *etO atga rustig dobberend bij de blok&endam van de

Oranjesluizen gezian. Net als tret vlakbij gdegen Bovardiep bij het CÉÍneenladsluis alwaar zij ook

rustig dobberand werden gezieq al waren erdaar aami«Íijk meertezien.

l)e Giematvw h (199ï). Nr. I
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Wilde Eend
Hier kon er door alle teljaren heen flink aan geteld worden. Jaren met hoge aantallen waren 16-l-

1982 met 829 ex; l2-t-í985 2245 ex; 16-1-1987 93 I o<. De aantallen ziin in de loop derjaren lager

geworden. Dat komt omdat de Wilde Eenden tijdens die topjaren nog konden- foerageren op

lgÍnorrt graan dat op de wal bleefliggeÍr Ook de cacaobonen die op de grond vielen werden

ópg.g"tà. Het was wel een gek gezicht om een Wilde Eend met een kop vol van die grote

caààbon"n rond te zien zwemmen. Toen de overslag verdween uit de Oosthavens en de

Entrepothaven in ha bijzonder, verdwpen ook de Wilde Eend. Tegenwoordig worden er aardige

.-t"U* aangetroffen bil de Sche[ingwouderdiik en de aan het water gelegen nieuuóouwwijk van

het Uplein. Daar word nl. brood gevoerd aan de eenden eÍl m@uweÍr. Figrrur 2 laat de verhouding

den van de mannetjes en rno.o,ties. Eigefllijk is er op dit figuur niets schot&ends te ontdekken-

Door alle jaren heen is het aardig verdeeld. Al lijkt het wel dat er in str«rge winters iets minder

wouwÍjes zijn.
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Íiguur 3

Tnfeleend
Ook bï deze duikeend zijn de aantallen tijdens strenge winters beduidend hoger. De hoogste
aantalleÍ zijn gaeld op lGl-1982 377O;21-l-1985 2471. 16l-1987 907 en op 12-l-1996 nog
slechts 175. In 1983 werd er niet een Tafeleend gezien, en in 1990 maar twee. Dat waren twee
wouwtjes . Daarom is er op figuur drie een 1000/o aantal wouwtjes weergegeven.

t:i

Kuifeend
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figuur 4
Kuifeend
Deze neef van de Tafeleend dook in soms grote aantallen naar de tegen de kademuren levende
Driehoeksmosselen. In de loop der jaren is er een nizuwe voedselbron bij gekomen voor zowel de
Kuif- als de Tafeleend. En hun grote concuÍrent op het gebied van mosseltjes opduikerr, de
Meerkoet, zal de nianwe lekkemij ook niet veÍsmaden. Net als bij de mens die steeds meer
uitheemse gerechten uit steeds uitheemsere restaurants tot zich neemt, hebben nu ook de
duikeenden een nieuwe uitheemse voedselbron ontdek. N.L. de Aziatische Korfrnossel uit China en

de Toegeknepen Korfmossel uit de Eufraat in lrak. (M. Melchers 1994).Net als bij de Tafeleend
werden de hoogste aantallen in strenge winters geteld. Op I 6- I -l 982 6960; 2 I - l - 198 5 2004; l2-l-

l---_ ----_-_I man

lError*

Imen
Svrouw
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1986 898; 16.l-1987 2348 en pas op 12-l-1996 weer het leuke aantal 908' Figur 3 laat de

verhouding man\wouw zien. De i00p/o score in 1983 komt door de waamerning van een numnetje.

Topper
Alà in de beginjaren verscheen deze toch meer brak- en zoutwatereend in tret havengóid. Op

16l-1982 5 ex- ur op 21-l-1985 ook weer 5 ex. Het favoriete aantal van de Toppereend dus'

Brilduiker
Veel meer wouwtjes veóleven er in de Oosthaven. Op 16-l-1982 4l; 2l-l-1985 13 tegen een

man=14 ex;ló-l-1987 36; 14-1-1989 2. Slechts een keer werd er dus een mannetje gezien. Een

adult mannetje want eventuele nog niet adulte mannen werden als wouwtjes geteld vanwege hun

wouwenkleed.

Nonnetje
Van dit-kleine zaagbekje werd precies het tegenovergestelde vastgesteld. Op 16'l-1982 werden er

7 man en een wouw=8 g*eld. Op lGl-1987 63 man en 20 wouw=83. Op 16-l-1993 5 man en

een wouw-{. En op 12-l-199{í 7 manne'n.

Middelste Zaagbek
Deze zaagbekÉennen wij Amsterdammers vooral van de Zuid-Pier. Maar dat hij soms ook in

zoetrvateiopduikt weet de bzer van de waamemingenrubriek uit de Gierzwaluw wel. T{dens de

tellingen verbheen deze Mza of Mddelse Zager op 2l-l-1985 op de tellijst en wel een man en 13

rnouwtjes=I4 oc En pas op 12-l-1996 weer Ín€t €eÍr Ínan eÍr twee wouwtjes:3 o(

De (jienwaluu'35 (1097), .Yr. I

GroÍe Zaagbck
DezeGrctíZagers werden op 16-l-1982 gezierl en wel l0l vrouwtjes en 67 mannen=I68 ex. Op

16l-1987 telde ik 160 mannen en slechts een wouw=161 ex. In 1996 was het beter verdeeld, want

op l2-l telde ik 3l maruren en 35 wouwend6 e»<. Ook de Grote 7-aga laat zictr net als de Miza

tijdens $renge winters zien.

lryaterhoen
Dt kleine waterkippetje had het moeilijk tijden strenge vorst. Het viel niet mee ze te vinden tijdens

tellingen. MecÍal vond ik ze tussen struiken, op balke,n nret alg of schuctrter aao de rand van

ga*roe Meerkoet groepen. Als het ple§e maar uit de wind en bij voorter.r in {e zon lag. De

trooeste aantallen waren die op 26-l-1986 12 q.;15-l-1994 ook 12 or.; l5-l- 1995 21 ex.; «t op

l2-l-1996 35 et<.

Meerlroet
Deze vogel was ruim verspreid aanwezig in h* helehavengóied. Bij de pont en het Uplein waarhij

Urood uitgedeetd keeg. Largs de kademuren waar Íraar rnosselen werd gedoken 6lr langs de

Schellingwouderdijk en de gasdiit langs het Am§terdam-Rijnkanaal waar van het gras werd

gegeten. De Mee*oet kwam wel aan zijn kostje. Figuur 5 laat ook weer de uitzondering van 1982

en de drie Elfstedenwinters zien. 1996 springt er ni* ectrt uit
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íiguur 5

Eidereend
Bij het sluiten van de telling zag ik op t2:.1-1996 een wouwtje dobberen bij het Kompaseiland in de
lJ-haven.
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WAARNEMINGEN REGIO AMSTERDAM.
Peter Scholten

Hieronder oen selectie van de door mï ontvangen waameÍningen over de periode juni-november

1996. De waarnemingen over de volgende periode decernber 1996-fóruari 1997 verzoek ik u zo

snel mogelijk naar mij op te sturen- U kunt uw waamemingen ook via e-mail veÍsturen. Mjn e-mail-

adres is: schohep@i.net.

Roodhalsfuut
br;g]Ír0696tot2247-96
enop02-09-96 I Oudokerkerplas R.Melo&I.de Jongg NZ en AST

Geoorde Fuut
24-10-196

08-1 l-96
l6-1l-96
l9-1 l-96

Roerdomp
l6-03-96

Purperreiger
I 5-05-96
19-05-96
2448-%
voD

Kleine Zlverreiger
09{G96

Zwarte Ibis
3 l-08-96

KleineZwaan
06-10-%
09-l l-96
28-11-96
28-r l-96
30-t l-9ó

\ililde Zwann
05-03-96
0603-96
09-lt-96
l9-l l-96

1

I
,
t

VijÍhoek VOD
IJmeer ï.{ZI
Ilsselrneer thv de Munt NZI
Ilsselrneerkust E. Wtmond

Gaasperzoom dood ex, zeker al enkele wekeq vondst Jan

Oonkmeded. VOD

.GaasperzoomFVO
Vijflro€kN. Zijlnunsmeded- R. Vlek
ZZV,I Gaasperzoom le § met le § Blauwe Reiger

Plasjes Station Duivendrecht. A.J. van toon meded. R. Mek

Heemraadweg Weesp komend uit richting Diemen. W. l,eurs
meded. R. Vlek

2 Z VijÍhoek VOD
l0 ZZW MillingenhofPSC

Gaasperzoom's nachts overvliegend VOD
I Z Gaasperzoom VOD
2 BloernendalergouwNZ

8 Gaasperzoom VOD
8 NO Gaasperzoom VOD
I Demerzeedlik/AkkerswadeNZl
I Overdiemerpolder VOD

2ö
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ZomeÉa!ing
30-06-96
t7-07-96

Krconeend
l0 en l5-06-96
l3-1G96

)
l8

Toppereend
1747-96

Eidertend
l5-05-96
2547 en 0848-96

ZwafieZrrrglndl
09-l l-96
lGll-96

Grotc Zeeeend
lGll-96

Brilduiker
2E49-96
l3-1G96

Nonnetje
20-03-96
2t-@-96
l9-11-96
77-tt-96

Middelste Zaagbch
o7-10-96tot27-ll-96 I ror ll
19-lr-96 2

DiemerzeedijVAkkerswade NZI
Ransdorp FGR

Gaasperzoom AST
Gouwzee RAL

ViiftoekvOD
Ymeer/Kruitfóriek VOD

VijftoekvOD
Gaasperzoom VOD
Vijfnek 1 wouw ntet 2 jongen waargenomen. DBA/I{A
Demerzeedijk VOD
VijflnekVOD
Ouderkerkerplas WSC
Westgaarde Noordkant PTA

I NW Mjflrcekeclips;opvliegend>NWVOD

Amstel thv De Omval eclipskleed aanwezig t/m 17+96 COO
J. Iuaelskade onvolwassen of eelipskleed JHA

3 Vijflnek invallend VOD
1 NO Vijftrcek VoD

2 VijftoekVOD

Vi!ftroekVOD
DemerzeedijkPSC

VijftoekVOD
PEN Certrale aanwezig tot/met 25-l l-96 CCR
tlaven Ballast VOD
VijftoekVOD

2
I

70

I
2
8

Grote Za*gbek
20{3-96
2ffi3-96
2A47-96
23-1Gl96
09-l 1-96

16ll-96
28-tt-96

50
2N
3

I
5W
I
4

T.anrend
l0 of l5-l l-96 Udoom A.L. Pieters meded. R. Vlek
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Wespendief
07-06-96
0 I -07-96
07-07-96
08-08-96
29-08-96
03-09-96

O T.h.v. Meerzicht PMA
W Oeverland Nieuwe Meer (Oostelijk deel) PMA
ZZW VijÍhoek VOD
Z Gaasperzoom VOD
tp Sloterpark Plantijn PMA

Oeveóos west naar Koenenbos PMA

WZW Gaasperzoom om 14:01 uur VOD
Uitdam/Rijpergouw E. Witmond

I NW Frankendael WWA

Ouderkerkerplas AST
Diemerzeedijk PSC
VijÍhoek totaal 7l exx. max 14/10 22 en23ll0
I9 VOD
Diemerzeedijk VOD
GaaperplaVGaasperpark rondcirkelend VOD

Gandhilaan MAP overvliegend JBL
P. Buyskenssraat/Burg Rodlstraat PDE
En regelmatig Diemerzeedijk/Vijfhoek en Noordkant A'damse
Bos

Boerderij Meerzicht A'damse Bos TLE
Noordelijke oeverlanden Nieuwe Meer PTA
Colenbranderhofbij nest. Jaagt Gaai weg, TLE
Nieuwe Oosteóegraafrlaats zou gebroed hebben aan

Zaaiersweg RVL
Diemerzeedijk PSC

Diemerzeedijk -> Werkeiland VijÍhoek VOD

Diemeneedijk SCR
Diemerzeedijk SCR

VijÍhoek Thijs de Zeeuw
Diemezeedijk E. Witmond

I ZW Vijfhoek VOD

ZwarteWouw
27-08-96
1247-96

Rode Wouw
l3-06-96

Blauwe Kiekendief
14 en l6-06-96
I 3- I 0-96
ll-l0tot l6-ll -96

I9-l l-96
28-l l-96

Havik
05-06-96
I l-06-96

Sperwer
0 t -06-96
26-07-96
29-07-96
I 5-09-96

l3-10-9ó

Ruigpootbuiz,erd
l9-l t-96

Visarend
22-08-96
24-08-96
o2-o9-96
I l-l t-96

Smelleken
25-O9-96

I

2
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2849-96
l+10-96
23-10-96

Boomvalk
t8-08-96
2889-96

Slechtvalk
l9-03-96
voD
02-lt-96
08-1 l-96
08-l l-96
22-tt-96

Patrijs
t7-06l%
1347-96
r8-10-96

Kwar.tclkoning
l3-r0-96

Porseleinhoen
1145-96

Kraanvogel
2+10-%

§cholekster
t7-tL-96

Kleine Plevier
064G96
1l-0696
I I-06-96
1446-96

Bontbekplevier
07-10-96

Goudple,.,ier
15-07-96

t947-96
t9-07-96

I NW Viiftroek/Diemerzeediik VOD
3 Vijfltoek VOD
3 Vijfhoek VOD

z

2{-4 pulli
5

4
2

7

I
Neuwe Oostertegraafplaats RW
Vijftroek VOD laatste waameming

Weiland Meerzicht AUamse BosPTA
Golftaan WatedandNZl
Weiland Meerzicht l(damse Bos PTA
Weiland Meerzicht.{damse Bos; pulli vermoedeliik
gepredeerd. PMA

I W VijftoekVOD

I N VijftroekzomerkleedvoD
194 N vijfrnekVoD
196 Vijftoek trek VOD

I
2
I

2 I.{!V Gaasperzoom roepend; I met prooi; vermoedelllk 2 man

I DrryerdamE. Witmond
t zO VijfinekVoD
I ml GaasperzoomVOD
I Waterland oost J. Koerts meded. R. Vlek

Riekerpolderbli A4PMA
Schiphokijk PTA
Lijnden PTA

Dernerzeedijk RAL

Bamegat, Waterland W. vd Schot meded. R Vlek.

Amstelveen noord overtrekkend. J.H. v.d. Veen

Omg. Ransdorp WWA' fVI

50

2
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Bonte Strandloper
05-08-96
28-09-9ó
0l-l l-96

Kemphaan
l7-07-96
l9-07-96
t6.l l-96
l6-l l-96

Lutkemeerpolder JBL
Vijlhoek VOt)

ZZYI Entrepotdok WWA

N

Waterland FGR
Poppendammergouw NZI
VrjÍhoek PSC

Vijfhoek winterkleed VOD

Ydoorn WlilA
De Hoge Dijk WSC
De Hoge Dljk WSC

Gaasperzoom VOD
UVA Roeterstraat dood raamslachtoffer WltrA
Sportpark Sloten

Weiland Meerzicht JOE
Gaasperzoom VOD

30

3

180

t2
ll
13z

Bokje
t7-l l-96
20-t1-96
24-tt-96

Houtsnip
I 3-04-96
I 5-l I -96
l7-ll-96

Rosse Grutto
05-05-96
t5-05-96

Regenwulp
I 8-04-96
l5-07-96
t7-07-96
I l-08-96

ZwaÍe Ruiter
l4-07-96
22-07-96
23-09-96

Groenpootruiter
20-M-96
08-05-96
20-07-96
28-09-96
I 0- I 0-96

2 Zltl Gaasperzoom VOD
2 Z Diemerzeedijk NZI
t ZW Vijfhoek VOD
4 ZW Blasiusstraat TZE

N

I

I
2

I

J

3

I

Ouderkerkerplas NZI
Ouderkerkerplas NZI
Gaasperzoom VOD

Gaasperzoom gehoord overvliegend FVO
Gaasperzoom FVO
Vijflroek gehoord overvliegend VOD
Vijftoek VOD
Gaasperzoom overvliegend VOD

Boezemgebied West.Havens PMA
Gemaal Halfiveg PTA
Diemerzeedijk NZI
Vijíhoek VOD
Gemaal Halfrveg PTA

I

2
I

Witgatje
28-06-96
t2-07-96
I 5-07-96
26-07-96
l5 en l7-08-96

2

1

3

2

I
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o2-a9-96
l2-10-96
t3-10-96
24-t0-96

Bosruiter
03-0G96

Oeverloper
12 en20-07-96
22-07-96
1448-96
15 en 1748-96
l3-1G96

Kleine Jager
02-09-96

Zwartkopmeeuw
2844-96

Ihrergmeeuw
22-U-96
2E-07-96
28-09-96
0&10-96

ZwaÉe Stern
t7-07-96
2647-96
03-08-96

Ransuil
05-1 t-96

Yelduil
1444-96

IJwogel
06-06-96
25 en26-10-96
l7-l l-96

Kleine Bonte Spetht
06, 07 enl9-10-96

Boomleeuwerik
l3-iG96
t4-10-96

1

3

3
2
I

Gemaal Halfweg PTA
ZW Vijfhoek VOD

Diernerzeedijk PSC
Boezemgebied West. Havens PMA

Noordmeer FVI

Gemaal Flaltueg PTA
Ouderkerkerplas NZI
Blasiusstraat I nachts overvliegand T4,
GemaalHalfineg PTA
VijÍlrcekVOD

Vijflnek Thijs deZeeuw VOD

2 N Gaasperzoomroep€ndvOD

Watergraafsmeer overvliegend. G. Keyl meded. R.Vlek
UitdaÍnE. Witmond
Umeer thv voorm. strontplip l#WA+Fred Nordheim
Vijfiroek VOD, PSC

MarkenFGR
V$ftoekVOD
ViiÍlnekVOD

Eiland Sloterplas PTA

GaasperzoomVOD

Exorsiepad A'damse Bos PTA
VijftoekVOD
Voormalig Jargdland Demerzeediik CCR

1 ZW Vijftoek VOD

2xt ZW V{fircekVOD
I ml VijftrcekVOD

5

I
I
13

n0
2t
98
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23-10-96
09-t l-96

Strandleeuwerik
tGl t-Í)6

Oeverzwaluw
03-t0-96

Boerenzwaluw
r3-ll-%
l3-t l-96

Huiszwaluw
28-09-96

Grcte Gele Kwikstnart
22,24q30-@-96 I
25-@-96 25

30-09-96 I O
0610-96 3

l3-1G.96 I
2G-tG96 I
16-l r-96 I

ZW Vijfhoek VOD
Vijfhoek overvliegend VOD

I O VijÍhoek roepend VOD

4 Diemezeedijk E. Witmond

I O Excursiepad PMA
I Kinselmeer E. Wtmond. Dit waren de twee laatse

waamemingen

6 W ViiÍhoek VOD laatste waarneming

Boompicper
t4-t0-96 I ZN,l Vijfhoek VOD

lVaterpieper
vanaf6-10-96 tot in november Vijftroek/Ballast steeds aanwezig max l0-15 ero< VOD
08-ll-96 6 Eendrachtpolder56JBl

0everpieper
28-09-96 t z VijftrcekVOD

Duinpieper
03-05-96 Diemerzeedijk Th. van Lrnt meded. R. Mek

Peetvogel
30-0t-%
l9-ll-%

Noordse Nachtegaal
3 r-05-96

Zw*te RoodstaaÍ
28-05-96
0l-06-96

l9

Gaasperzoom VOD
Mjftoek 25-09125-10totaal2í enr. max 07-10 5 oor VOD
Copemicusstraat Watergraafsmeer roepend WWA
VijÍhoek PSC

Zunderdorp/Broek en Waterland RAL
Driernond VOD
MaxisVOD

De Boelelaan to Vt PDE
Vijftroek/Diemerdammersluis VOD

Twiske RVL

Kelbergenpad/Gulden Kruis FVO
Nngvaart/Schiphol TLE
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t2-10-96

Tapuit
2144-96

Kramsvogel
02-10.96

Koperwick
0l-10-96
02-I0-96
02-1G.96
@-t0-]96

Beflijster
I l-l l-96

Snor
1747-96

Kleine Karekiet
09-10-96

Grote Karekiet
05-06-96

riiftjaf
l9-1 l-96

Goudhaantje
16{9-96

Pen centrale Diemen JBL

Spooóaan thv World Trade Center FVO

2 Z Gaasperzoom VOD eerste waameming

3 excursiepad PMA
I Station Sloterdljk JBL
I NW GaasperzoomVOD
7 VijfiroekVO

Diemerzedijk E. Witmond

I'Iaven Ballast VOD

V{iftoekVOD

AbcoudermeerFVO

Diemerzeediik roepend VOD laatste waameming

Millingenhofzang PSC

Yuurgoudhaantje
r0-09-96/1 l-10
l&09 tot 8-11-96
2A§-96
0Gl0-96
07-10-96
09-10-96
12-t0-96
l3-10-96
rs-l l-96
19-l l-96

Grauwe Miegenvanger
02tot 1846.% I
08-0&96 l
20-06È96 I
26-0696 1

excursiepad A'damse bos PMA
Westgaarde JBL
Sloterpark JBL
VjftoekVOD
VTC OsdorpJBL
VliftoekVOD
Vijfto€k IBL
Vijfloek hele dag tp roep later I ex >ZW VOD
l,utkerneerweg t/o Westgaarde JBL
Demerzeedijk/Bovendiep VOD

G. TaborgstraatTLE
t Gein AST
Pamaszusweg TLE
Jactrthavenweg thv De Hoop PMA

l-3
4 max
I
3

2
,,

I
lmt
I
I
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Bonte Miegenvanger
22-07-96 2

10-09-96 2
2t-o9-96 I

Banrdmannetje
t2-07-96
22-07-96
I 5-08-96
12-10-96
l3-10-96

Staartmees
0t-06-96

Kuifmees
l3-10-96

Boomklever
20-07-96
09-t0-96

Taigaboomkmiper
08-l l-96

Buidelmees
06-10-96

Frater
23-tO-96
l9-t l-96
27-11-96

Barmsijs
07-t0-96
I 5- | 0-96

2

6
2

GolÍbaan tlet Schouw PTA
Westgaarde JBL
Westgaarde JBL

Groote braak PTA
Gouwzee in rietland P'l'A
Spaamwouderveen/Batterij PTA
Vijftoek JBL
Diemerzeedijk diverse groepen van 3-10 exx PSC

Buikslotermeerpark witkoppige staartmees gepaard met

normale. NZI

VilÍhoek VOD

Vogeleiland Adamse bos TLE
Vijfhoek VOD

I ZO Vijftroek invallend daama = ZO VOD

2 Atl Vijftroek VOD

2 ZW Vijftoek VOD
45 W Haven Ballast VOD
I ZW VijÍhoek in groepje sijzen VOD

84 Vijfhoek 7ll0-27/l I totaal 84 exx. max 16/11 23 ex VOD
3 W Gaasperzoom VOD

Zwarte Mees
Vanafhalfseptember vond er een invasie plaats van Zwarte mezen. In diverse delen van de regio
werden ze waaÍgenomen. Met name op de VijÍhoek was de doortrek spectaculair met in totaal
7549 exemplaren tussen 25-9 en 24-l 0. Het maximum lag op 28-9 met 4508 exemplaren.

Gaai
Ook van de Gaai een invasie. Doortrek op de VijÍhoek tussen 25-9 en24-10 totaal 550 exemplaren
De top lag op 2-10 met 202 exemplaren.

Europese Kanarie
I 3- I 0-96 1 ZW VijÍhoek VOD
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t9-l l-96
l9-lr-%
23-fi-96
23 en24-ll-96
28-u-96
29-tt-96

2 ZW Gaasperzoom VOD
I NW Diemerzeedlik VOD
70 Gaasperpark WSC
9 Diemerzeediik NZI, CCR

Centraalpark Gaasperdam en Gaasperpark VOD
3 Excursiepad A'damse Bos PTA

3 zw ViiÍhoek VOD
8 Vijftrcek VOD;2 tp

VijÍhoek overvliegend VOD
I W Gaasperzoom VOD
9 W VijOroekVOD

Laplacestraat zingend overvliegend VOD

t ZW VijIhoekVOD
2 NO VijftoekVOD
2 Vijftoekgehoord overvliegend VOD
2 Vjftoekgehoord overvliegend VOD

5 N VijftoekinlgroepVoD
2 ZW VijftoetvOD
2 7ll VijÍIoekVOD
I \Àjftoek PSC
1 NO VijftroekVOD
I N. Broekhuizenweg uit de Kuil naar Tigeno PMA

1 Dl,l VijftoekVOD

t TW VijftoekV0D
7 IJsselrneerdijk thv KinselrneerNZl
4 Usselrneerdijk thv Bamegat NZI

V{ftoek 3 doortrekkend I tp VOD
Vijftroek overvliegend VOD

Transvaalkade D. Lublink meded. R. Vlek 3e geval voor

Kruisbek
&7-:,0-9ó
l4-10-96
26-lG%
30-1G,96
08-l l-qt

Roodrnus
r606-96

Goudvink
08-l l-96
08-11-%
09-l l-96
27-tt-96

Appdvink
l9-1G96
08-l l-96
09-l l-96
lGll-96
l&11-96
28-lt-96

LIsgon
25-09-96

.§nceuwgors

07-10-96
23-tt-96
30-r l-96

Geelgorc
23-10-96
08-l l-96

Russische Kauw
22-12-96

4

regro.
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AST
CCR
coo
DBA
DCO
EWI
FGR
FVI
FVO
JBL
JHA
NZI
PDE
PDR
PMA
PSC
PTA
RAL
RvL
SCR
ïDI
TLE
TZE
VOD
WSC
wwA

De Gietzwolw 35 (1997)" Nr. I

Rarf
?2-tt-96

De waamemerswaren:

Soingenstrcat Aalsmeer overvliegend K.J. Eigenhuis
npded. R Mek

Adry Streefland
Claude Crommelin
Cees van Oostveen
DutchBiding
Dana ComtaÍdse
E. Wïinond
Frankvan Groen
FraÍtk Vi$eeÍr
Fred Vogelzang

Jan ran Blanken
Jan llaakman
NirkZijlmans
P. Derks
Pietde&oog
Par.rl Marols
Peter Scholten
Paul Tak
Ruud Altanburg
Ruud Vlek
S. Cromnrclin
T. van Dijk
Theo van Lent
Th. deZeeuw
Vogeloverleg Diemen
Will Schep

Willemvdwaal

3l
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Ontvanqen literatrnrr november I996 -januari I997

t NrluurhiÍlorirdt bmnncnmslcrir[l r»rr dc svifruna vrn Amslcnlrm en omsin'ken.

A Bijlsma (A'damse genreenteraadsfractie PvdA), Motie raadslid Bijlsrna c.s. inzake de begrotin-e
I'oor 1997 d.d. l8 dec. 1996. Gemeenteblad aftl. I nr. 8lJ. lxzc l\'d^-rK'ric(emg!ïkrnm l9-12-le$) rrugt
ll & W nuntraclcn tc lrcllilt vqtr hr't tf,*nxler el *hcgm vm nLstgclL?orhcid !rx)Í (iiqnrnlusLrr- qr diffi)vcÍ te mpÍrxtl'm
rrxrr ht't lrurl*izrur l9)7

J van Dij( Bespreking van Sijsjes en Drijfsijsjes. Limosa vol. 69,4: 195

C de Graaf (1891-1977), Amsterdamse vogelwaamemingen 1925-1927, bijgeschreven in een ex.
van Vogels in Amsterdam, 1937- tfzc bctreÍt!ï o.m. ur mrg nict mlrr grpuhliwde Rekmkolmic in hc't

Sarphntipa* (15 Írírï in 1927), de allsrm'te? KInpeLís v«n Arním.lan (2(»4-1926 t)iíel*eg A'dam-N«mt), ntrje
swrqnirg tnn Kleine? t'levim (28-2: l0!?), late rur Bmtc Vliegur!'mgs (2(}1t)-192(r l.ltmh) m invasie wl Zsrut€ M§
(t\?n okt. 1925: honlmlcn in het ubo$h).

L.P l-leemskerk, Ranglijst l7-l-1997.In de laxleliite vogclmÍíoptisr sram öie VW(iÀ-ttrtm De roptim vilr
íil(,gqx)te mct (h mste vogclwtrtm \!trmlm tr Nelqlarl is nu: l. G.J. tq ltffi (l)ièm), 2. J.v.d.lm, l. A.C.M.
lluhr. .l I)r. A. VÈÍ (l)isnen).5. L.P. Hms&slq 6. W.E.M.v.dschot,7. Dr. Ir Osurd<rp, 8. Lv.d.Vug 9. J. rm Ia m lÍ)
J Snrah

R..l.ll.G. Henkens, Watersport en wateÍvogels op het lJmeer. Rapport Rijkswaterstaat Directie
lJssehneergebied/ SBW Advies & Onderzoek. Wageningen, jan. 1996. tÍogc saruqutdichrhcid !.eríarr
rn n- riml frragmleÀalsldm.

Iliddensee Bird Ringing Centre (Nzuenkirchen, Mecklenburg), Ringmelding m.b.t. Zilvermeeuw
lar,6 a. nrgertlalus.
IÈ lc lintr regel tanl qr 20 jm. 1997 afgclrm bij het Pflb6 le Diffi dw A.(i.M. Iluhr, m blek goingd a|s reíjqg 22
juni I 9q6 te Wf,rcmÍhde nabij Roíek, Ooí-Duitslmé 2 I 2 dagen qds nt 5 I 5 hn . ONo i'm ttrWvindplals.

J. van der [,aan, foto van twee balgen van Renvogel ('tu'«trius arsu' in de collectie van het Zöol.
I\íuscunr Amsterdam
llcl hL'lIcft: l) m vndí op lt okt. l9l3 Ëlsroudduin in de mr? T.mdvqrt-Unmiden (Arde 23: 95-%, Ned. Jagu 39, 18:

2 I 5 ): m 2 ) d€ Rfl!'ogel geschcÍcr cirm I 850, wm op ha ZMAJabel de in de litmnun goroemde rindplmls 's Cravelmd is
dw8e«reeÍ1. eir vmneld ímt 'mgeving Am«rdan Nalalmd'(dus mlra Jmkffi et al. 1987: 199 m Vm dcr tm in l)utch
llirdirg I t: 176; vgl. <hrrlegmvc Kolls 1888: 48-19). I)ve Rmvogcl-ronds hi j Anrícrrlam is <le nllmxrs;te w Nqjqlmd.
I »t trmgt het totsal amtal p l jm. 1997 in rle regio Arndmiam nstg§1elde (Bèlytrldl op 299 (= irulusief 3 mte 'qliÍ§)

V. van l-.aar, Faunistische gegevens over zoogdieren in en om Amsterdam. Lutra vol. 3 nr. l, april
I 961.
(Xrzicht ra 33 zoogdicrsrortca mgeroÍtfl in Amqodan, wm -t qrkel mgetÍoÍteï in hraakballm- 'l'u rgl.: Mclchc &
l itnnummrs l 99 l tErm tolml 40 ltrxbn|8diffiím, wo. 2 flotm: dit is cxchrsic[ f-l srtm Cetrw. l (Í ! 1 8í) vcwtrrn
tlc l]ruinris zcll's in de íad.sgrehtm (Usling &. SctEygrurl 1950: 441) llct totml mtd in de regio mígsrelde wilde
z.«gdim bc&agt 4142. BcEt 2 labellfl nrct tmakhabstm m 4 sfiten uilfl, Blflme Reigcr or Tmrrrlk.

J. Luermans, Locatie lJburg: Water- en broedvogels. Samenvatting van RZA-vogelinventarisaties
IJmeer en Zuidelijk Markermeer. Rapport Ingenieurs Bureau AmsterdaÍn, dec. 1996. Rapprrr shatde
UtrrS-tÍmd negatief in mr duiksrden.
t let bagatclliseeÍt ëhteÍ de gerclgen dm 'de lmtie IJtrtrg' af te zmdm vtr hct LTmlv. eí de uitstsalingslïstm tc negsm.

M. Melchers & R. Daalder (red.), Sijsjes en Drijfsijsjes. De vogels van Amsterdam. 2e druk, Uitg.
Schtly & Co, Haarlem 1996. t» mle rtrrk (tfnl l9sí, il5{X) cr.) is inmitklcls uitvskrrhr. I)c t$§lc <kuk tslrrurgt
l-<()()cx (da. 1996)
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parkiaen uit Vondelpark logeren in Heernstedestraat. Amsterdams Stadsblad ed. Nieuw-West 18

dec. 1996.
Volgeru merrr. K.'figchclaaÍ-Alb€rs was lu* luar burnnan die 22 jar eËl€ddÍt'(1fl4?) 2.Halsbmdpati.rtrr lo§li€t in hÉt

Volfutp.*. Oir ,rtl1citie handelt ovtr tur ti!.lcli1)<e slaa[plsats in Sloit ÍvaàÍ (j320 oc hic gÉeld op 9 dc. 1996).

M. Platteeuw, Broedende water- en moetasvogels rondom Umeer en aridelijk Markenneer:

beschrijving van de situatie in de jaren 1987-1994. Rapport Rijlsinstituut voor Integraal

Zoetwaterbeheer en Afvalwateóehandeling RIZA. trlystad, aug. 1996.

M. Platteeuw & R Vogel, Broedende waÍer- en moeÍa§vogels Íondom Umeer en addeliik

Markermeec verslag oó 1995 eÍr 1996. Werkdocument nr. 96.l9lx Directoraat4eneraal

Rijkswaterstaat/RlZA Lelystad aug. 1996.
D; ,*qu* gÈv€n a g"dril""d U*U * d§ trcgehiÈdorn roní lrt llnrs. De zuidkust ran Sclrtliogrrude tot

Mnidsdà is-giood votr 55 saten tio€dv€gels, Oe WAstalrdse hrst telt 30 wten hocdvogels T&l hoedat er aal de

tlmeqhrí 6t soqtcn rugels, ua8Ímtr ab hen urat€Í- m ri€lrc8el§

M. Platteeuw, Watewogets in het Umeer en anidellik Markermeer: besctuliving van de situatie in de

seizoenen l990t9l - l99t3l94. RIZANota nr. 96.007. Lelysta{ juoi t996.

M. Platteeuw, Watervogels in het Umeer en zuidelijk Markernreer jaarverslag van het seizoen

lgg4tgs. Directoraat-Generaal RijkswatentaatfiZA Wertdocument nr. 96.018X klystad, zj.
(lee6).
M. Platteer,rw & W. DubbeldaÍq Watervogels in het Umeer en addelijk }vÍarkermeen

jaarrapportage 1gg5tg6. Drrctoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RlzA Werkdocument 96.170X,

Irlysad, zj. (1996).
Do; rry;qfu vg, nairfeUitse vtigulgteliÍIgÉr m hel À,ís*cr- en Unper tqst aan dath€tIrÍEen aiide$t lvíat«rlec
aUtàgiÈiorswintsptaÉismn-rmiTafeÍ-enKuifsd(t€zdno',\.000 roeels). DelocatbwarflhnggePlrtdi§ is var

dë.{rraai i"t*gi1t voc Brilduikers (l/ó var de líateÍm€eÍpceulatie, mo<. 600 oc] m00q q lEt IIÍË zijn gote

coírcenmfies foepixUeo aaEeEofa e2500I totsal oEwinfaÍt t27o ran de totale Ilssehroeqoprlatb in lrd z lvíx*ermes.

Oe taatSeiaar à3n ae getelde Ílardma vaÍr b€inlnar rrgÉntig voor v€Íschilsde sood(tl nict e€er8€haald.

F.J.M. Pieterq Merian evenement (aankondiging herdenking 2 april Koningvaal Artis).
BeginqÍil hídarkt deAÍtisbibliothoe&de 350e geboqtedag wl & Duit§e mtmploge & vlindersdrildm Itírh Siry[a lvteÍiat
geb. teiZ fmn*nn 

"M, t f 7f 7 ArrÉsdan Zij wde EBf 169l in AmíadanU a urcd wcldbermd door m boek olts
§urinaanrse insektrn (1705). tlar verk is oo& te zien W de t€ntoceeling overPeteÍ de fue in hetA'dams Hidcish Mussm

LE. Sluiters, Amsterdammerpolder als planten- en vogeloord. Handelsblad of Telegraaf ta jufi

1941.
Íladelt m.n. ovsbroeden in l94l m 3p. Blauuàors(lemaal inh€tw' Iàrrengebiednaoer$egernl ly26AnÉadmJilmd)'

De Waamemer (Orgaan van het Centraal Instituut voor Roristisch en Faunistisch onderzoek in

Groot-Amserdam) yg. ala il 5t1,5t2,3 en 4, en 6/1, October 1940 - October l%1. Uitg. Ned'

Natuurhisorische Vereenigiltg; afil. Amsterdam.

J. Walterq Broedvogel-inventarisaties in het tuincomplex De Groote BraalC in de Brettenzone bij
Hafweg Amsterdam. Eigen rapport, Amsterdam nov. 1996. Dit volkshrinpÍ*, geopsd is l9B& telt nu al 33

wtm koedvogels ( I 992- I 996)

J. Walters, 1996: een vierde achtereenvolgend jaar broedvogel-c€Ílsus in ha Sloterpark-West
(tuinstad Slotermeer) Amsterdam. Eigen rapport, Amsterdam nov. 1996. Totaal in 199196 37 socrten

broedrogels, u'.o. Bomuolk en Naótegul.
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J. Walters, 1996; Een vijftle jaar broedvogel-inventarisatie in het Rembrandtpark te Amsterdam
(Overtoomse Veld). Eig«r Íapport, Amsterdam nov. 1996. Totaal in t99!96 3l rnrtm brulvogcl\ ru:t
35È371 tsritoria. 'l uurc Wíntakqurg.

M. Wesseling Het geheim van het IJmeer ligt onder water. Natuuóehoud (Ver
Natuurmonumenten) 28ejrg. nr. l, febr. lD7 p. 12-15.

N. Zijlmans, foto's van wintergasten aan het Umeer (fotoserie Amsterdams vogelleven nrs. 15-17).
Ilamrxkr lbtob wn Witbuikotgm (25-12-1996 lJdoorn), ZwaÍti Zà:+nd, Mi&lel§e Zaagbck, GÍote Barnrsjzen m Bonte
Kaai (sinds 1997 efl nieuvB sotrt tr6 de rqrio).

COnespOndentie. Brieven ran msr E. de Bruio, À.G.M" Buh, P.J.T. D*s (enige ccratic rnb.t. Gmte SteÍn in
Illta{et}ied} F. Dorèl (lvÍadagascc), J. wu Difr (Bmu Sbdscologie), H W. Fisc}e (Terel), R. de thas & A Nusse (Almm),
N Jatseq DA- Jcnkers" mew- A Km, J. van &r lrm (CD}.IA), P.J. Ivíarcus, A.F. Nordcim (foruregatievcn vm m. K«rphasr
tp. 7-2-l997Als(andahde) M. PlaSw(RUAI Ploj€cthltau Ltfu& J. WaltasaN- Zjhms.

Il Milhuberichter oyerde rtgio

AnsterdansMilieu MieucentrumAmsterdam) nr. 5, dec. 1997
- Relirsrdun Umes Open op 19 Ínam 1997. Er zijn mar liefst 57.414 lundtekeningm vmr aar4ebodetr. Ër zijn crenwel t55.000
ttrym§ffmen mdi& 62.000 meer dan in de oude refaendurnvermdening.
-LichtopdeBrettozorn.DeprovinciewilhetgroterietgebiedveiligíeleÍfnuardegarmrtewilerbodrijfstsreincnmregor..

F. Buissink, Natuurwerk in uiwoering. PIan tot herstel van het waterrijke ecosysteeÍn in
Noord-ttrolland boven het Noordzeekarual. Postr owr het sffi m s provirriale cgaris.ti€s €o wta$luppsr
nar pw- laadraasr vm de Otter.

C. CamphuysaL Vliegveld m zq zal miljoenen vogels aantrekken. De Volkskrant 1l jan. 1997 p.

19.

Gemeenteraad AmsterdeÍrL Diverse milieumoties (18 dec. 1996). o.n m morie vm het raadslid reu. GÀ,
Prfurat (AroaÈink) uarin geld gereserrcerd sordt voor inrichting van Denrzeediik en Disrffiheg als tefgebied van è
Ringslangilarrrnatnr(mrgeoomeodtL t9 doc. 1996; vgl. Ganeenlebladafit I rr. 8a5).

De Grenbewuste Amsíenlqntner (ÍVI$ Amsterdam) l6e jrg. nr. d dec. 1996.

Wethoudci G. ter Horst (PvdA), Openingswoord bli de tentoonselling Vogels in Amserdarn,
Openb. Bibliotheek d.d. 6 fór. 1997.

D. de Jonge en A.J.V. H€tting4 kgezonden briwen over Burg. Patijns uitsplaken over
Uburg-referendum. De Volkskrant l8 jan. 1997.

G. Malq Ëen heilige wateÍpla§. NRC l-Iandelsblad 30 jan. 1997.

Mnister de Boer (PvdA VROM) stelt limiet aan bouw huizen in Umeer. De Volkskrant I febr.
1997.

AJ. Cnoop Koopmary D.J. Booij e.a-, Detonerende nietrwbouw aan het U. e.a. ingezondan
briwen over IJburg in Het Parool 8 febr. 1997. cnoop Koopmurs schets de belatrberde hisraisóc íaal m dians
van de Gmte Arderdan op het gebi€d var de oatunli.lïe mgevtg Nedfiuea t905, ZuideliJle WadeltrEg;
Spunaammerdifi, Boermwetuing, Nieure Mffi). Cnoop citeert ean povinciaal "IJburg is het mo:$ maffe plan
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dal ik ka! wtr als hll dooÍgoal komt dr u5t aUowr;g o trrr ryurlijn slr Uhrg dmr hc:t Unur naa Alnrre, arlss wtlt hd
daar sl chao§'

Natuurmonumenten blijft actief tegen bouw IJburg.

Amsterdam kijkt te weinig naar andere havens. Amsterdams Stadsblad 5 febr. 1997

Mnnl-Hollaruls Milieu'96 (lvhlianfederatie Noord-Holland) nr. 4 + 5
- Asfalt m widevogels. Rijlbyatsslet doet studie naar weidevogels luUs lile AlnereAm§-trÍdg& als troelbaadrcidsindimtm (!)
- CsrHrtcbeleid Velsen dat natuurugfiisties hui'rerqr. lvln. ov.r pl{um tot furinrichting van het.K€otlffÍslM m ffi
derde ham ms de Zuidpier. Op het Kauunmstad breb in l9ló voor hr{ ssl de Kleine Plevk
- Besluitrurning ovr tueede luchtlaval gaat t€ sÍEl. VolgÈÍs Miliilfèdsatievoczitt€Í Gallactr- 'Kok en Smits rollm bllcans

ovsellaahm inhrm gÍt![lridorn &prirripiéledisusie wade lwhtraaí teaboÍt€Í€rLi

Burgemeester Patijn waarsclnrwt voor kopol'vanuitslag refeÍeÍdum. De Vollskram 13 jam.- lW.

R. Poppe, H. van Veldhuizeq T, Dalhuisen e.a", Ingezonden brieven over Uburg. Hef Parool I febr.

t997.

Provincie (N. Holland) stort geen geld voor natuir Umeer. De Volkskrant 6 f&. 1997.

RZA nuanceert conclusies over vogelstand op Uburg. Amsterdams Stadsblad 22ian. 1997

Ruigoond verliest bii Raad van State gevecht tegen sloop. De Volkskant 3 1 dec. 1996.

R Statenhoef & R Daalder, Amsterdamse Boq rappoÍtagp Bo$aan 1996. RappoÍt Stdelijk
Beheer Amsterdarn, mrt. 1996

VPRO a/d Amstel, Amsterdam wil de nieuwe wijk Uburg aanleggen op nog geeÍl zesig meter

afsJand van de zwaarst vervuilde gifuelt van Nederland. Radioprogramrna Argos 22 nov. 1996.

Cassette \TRO publieksservice.

Waarom het IJMEER geen IIBURG mag worden. Natuuóehoud (Ver. Natuunnonumeffen) 28e
jrg. nr l, febr. 1997 p. 16-17.

IIL Ortvengen rtgionrle vogelttjdrch.ifteÀ

AWs (St. Gierzwaluwenwerkgroep Nederland) jrg. 3, nr. l, dec. 1996.
- SlËht w m Gi€rzwaluusL Broeders a niet-boedss wlgim bj slelrt uea wscltilerxte smbgieet
- cirzualm in Nudwijk-Birunr Opmertetifte belcmis m & teller. Sps$m slaat Cff., m I(atm fieJd q q m de

vleugelprtt reílpt uil. O* in Bilthov«r pobemde Spsffi Gzw. te slae" Een Tqtnwlk htkte dat in Enschede

- f- opma*.Uile Cierzuatu*lolonie inZwitserland. Osbet opkud.cÍrvarankolmiebiideu§lirg: 132 nedssnm!

Ficedula (ïwentse Vogelwerkgroep) yg. 25 nr. 4, dec. 1996'
- K.leinst Watolran op Singam bij Dilek nip, Ovrijsl 2l-2S juni 1996, broëden niet duidetiJt (vgl. ook PmdiorL bulletin van

Temtevq!èlds).
- De mtuikkeling vu m Roe*enkolonie bij Almelo.

- Simlltaantrettellingm aprillnrei en 12 okt. 1996. Op (b c,ktobdag *ake dooar* var Veldleemik (>2500).

-Waam<ninga TrveedegpralrrarKui&al*holvainTmte,2Tmv. 1996 I q. Rutbelk(lewaswdsbijLffi,dÉ. 1905).

Boombld (Instituut v. Bos & Natuuronderzoek IBN/DLO) jrg. 8, nr. 6, december 1996.
- &re Rotgars in Sibsië. TenrÍte van in Euopa oveÍwinttrmde Rotjc van'10.000 ruar 300.000.
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F-itis (YWG Zwd-Kennemerland) re 32 rc. 4, jan. 1997 .

- Knobbelzwanente,lling in mi I 996 in Z. Kemcmtrland fl Haalenunlnw. 80 p. , tw. 35 met n61^ïikq§.
- Vogcl$trnomingtl in Z.Ktrupnrrlad mjaar 191)6. Pel§lip 1.p. aan rest Vtrgclmtrr Krn.duinrn (2í).8I op 16 s+t. àr
Ce'*rcptt Strandloper m het Ksrnmnar, 3x Gmwe or I Rosr trmjepmt. Vinkrnboavmgs'tm vm Wstqdeorng!ï u 3

Spfiergrasnussrr! Brui&q Raldes tn Pallas Ilouangm (8, 12 rír 14 okt.I Em vabLijv«xte orv. Zer:aurl in mImhr.

De Grutter (Yogelbeschermingswacht Zaanstreek) 20e jrg. nr. 6, december 1996.
- Giszwaluveninvmtaristie Zartstcek I 99ó. Vrij §abiet rm shatting 6fl!800'p.l in I 995 wden ó7ó nètm gevondm.
- IÈ Bergeerd als Zaarse koutvogel in I 996, Ruim 80 p., w. zoh 50 psar Íner jongcn ged!ï.' '

-I{ehcrtsr ikdeBalkanvliq{lnvrys Fic.lula sdirorqvaut. Withals zqxrídsrlopeÍIde wittetrals(BwP VII pI.4, p.>136).

De Kle i ne A lk (VWG Àknraar e.o.) jrg- I 3 w. 4, jur. 1997 .

- Wlfq in de Wimuitmduineir 2l wtà broedsrde mts- en mocasogels in 195, w.o. l-3 p ZoÍndaling, 2 p.

Bhuwbdst
-BroodtndeÍneeir ninAlkm19l-1996.Zum&oprmtillershoedseízoqrinf995enl9gtiqbe&ijvaterrcinOudryp.
- Wamuningen juli-sry( 1996. Eird juli m eird aug. X I Xleirn Cor"rdptwitr bii de hrtteÍt in aug. I 2wde Ooieraars.

De Korlaot (YWG t Gooi) jrg. 30 nr. 5, december 199ó.
- Goed kijkan naa meeuwar Chim vdt -lult winl€Í Kteire Kokrreuw,4 okt. 199ó op Waal en Bu€; T€r(el (met b€schÍijv.).
- Broedvogelinwthisatie m de ViiÍho&. 199l-1994. tleryfficatie ran artftel uit De ciEzuÀluw 33, 4 (met tr*olinggl ym
VaBose&m& Sinoo).
- Ko€koek in t996 ;n Irct Cooi Ecse uaamaning ll agril, laatste uaaruming eind sept

de Kruisbek (Yogelwacht Utrecht)jrg. 39 nr. 6, dec. 1996.
- witbuikotgsÍ'zeÍt letS§ & kk in de wint€r 1995/96. In jm. m lèbr. 1996 nux 2l c.r., bij Lopilq Leuod m Sctulkwijk. ook
el&s inhÉt riviaurgebied dokenzij op @ij Velp, Nijmqmm inN. Limhrg, bij Wilp €n op het Kmrpueilara).
- Ve*sssla(lllofftrssdsl(gtuilor Gee.fttoptiavmgffilijldcnrgerr Nr. I is de A6 dmr Fterclad, ÍEl 68 dode uilm.
-WaarunbgeÍL Bij TiqbnEtrcestEeÉestardloper(f5) enWafmiargr. Notgrknrf,ste Houten. "

De Mourik (YWG Rijk van Nijmegen) jrg. 22 w. 3, f&r. tD7.
- ktegrale tellittg tut whtervogels inNiinregen jm 1984 mjan. 1985. OÏu de betekmis van de stad ats ovmmtringsplek
- Wintervogeltellin$ in het lEd llEl Cuijl 1995/96 (30-12-95). Lv.n 19861994 topscqes rmr Veldlmwerik en lijíÈÍs (<5.000).

NieuwsbrieJSayoN-District I0enwerWroepyogelinvntaristieutechtw. l,januaÍi l9%.
- Bmedseizoen 1996. Op t§€e plaats uad€n Europese Kmis rastgestcld, ah Este geuall€n in het Uteótse sinds vele jdm.

SOYON Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nedertand) 9e jrg. nr. 4, dec. I 996.
- Pïwotatie: The EBcc Ads of Euopean Brceding Birds kqnt eraan" sovoN lud er e<r belargriJt sdeel in.
-Regimiatus: Slangeoamdil, Ruigpootuil enK1eirr VliegeÍrvaÍUeíopde Velutc. 630 p Crasnus inde CÉldss PooÍt.
-Xerstet$ft8trnzel<bane broedvogels 1996. Tenrggang van lJsvogel wr 130 p. 1995 nar 18 p. 1996 (-s6olo). Ro€rdomp -40qo.
slehts I P. Gm,te nveÍËigr(-80lo)'5{ p. Wordap; Buidelm6-50yo irceldtrsPffit Ook Kmnsmgei GÍr Kletle-Bumijs
gam ehtsuit lrl Duitsladd b de ha§te,saqt in ofm als pat- ar tuinvogel (!). 26 rcritoris vm Oevslopers fo! Celd615d ;
Z.Unhr.g). k DrqteFri§ gras8$ied tetr .ilrh rtn Ruiglootuil en l,hienkrakc Stecht ql.te toog j8q rofi ciwde Fmr,
murclgoeCrocDraaihals(VckhÈ,Dt€alcloost-Bróetr}56p. GÍausecminaridelijllvíaasdd11.fta + netg targ. Nog t
p. Ortoha .Banopdigrrde resrlf*elr ran Graune Klauwier (l g5 p. getel ).
- De Watmfreeuy als Nedded* Broedgewla lur Roodbuikwtasprsw in Zl,inbug lglGlg2o, bij
NijÍt$t lgl.uqrWintsfliJtf9l33 enZ. Lunh{g.1,993-1995,Demodehfce yonnheft inNedÉrlqd tas"ot"róterplekk*.

De Steenloper(YWGDenHelder) t4ejrg nr. 76, decernber 1996.
- De Woesnijntapuit Val (af de 3e urcel/) 30 olcober tot 12 nov€ÍnbeÍ wölef q zecr fiaai n *nrrtje in de Cirafelifileidsduinur
bÍ hd KjJïduin re Dsl Heldr (zie tcno's DB I 8, 6 334). Dir rc pas ha vijtrle geul vu Nedstaiqd.
-TurcedagenDrÍchBiÍdin8u€€traïel,25en26sat1996.E€Írdagnet-99soqÍsLtorelllJsooÍten. 

_.

De strardloper (ver. voor Naíxr- eo vogelbescherming Noordwijk) 28e jrg. nr. 4, december
1996.
- Bollmrelden onder $at€Í. Ook belatrgriJk voq niet-íeltlopas: n8 doogvalla 100 folÍageÍeÍde Witte Kwif*€ír
- waernerningn Dvecse &arwe Pijleru 2 vale pijlen (23 & 2,1-8). veet zMrÈ I\rsa 2e helfr sept, >3óo a 2 I sept.
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L'tryelnieuws (Yogehescherming Nederland) 9e jrg. nr. 6 november 1996.

- fóOirUwrcfr tc96. il VWCs in f0 lilxlen telden 2,5 milj. vogets eiruf sept 1996. O.m Rmdonp in centun lgattul-

Toraal wrtsr in Ncdsland m\2funzwa1elrfurll.gcield(4z0gËringdin Krudmlput, AlmtÍe) Vel Kleine SFadlopcrs in

trct biromland >2150 Vlaans Crmien

- DrcrgsleÍm op Nellie Jm, Oo«mtrclde. tvísElijke HstoÍing dmr hdgasten, m FèqtÈ dmi ryuia mrattm:uakta
dat uit i09 gev;den ne*m stechts 2 jonge Dwsgíms uitvlogsl. h Nè&Ílild begin jilal '60 nog lmo p. thas-mkete l0oq.
- vel teg;sml tegm aanleg Ubug. Èr is *, gezor*rtiiLUo**or."tnilt ingèdiqd doc V«ariging tot Briouil Us§ekncs'

Vogelbehming NvJdaÍd m 4 andere mtuuorganistir§,

Vogehtieuws 9ejrg. nr. 6, december 1996.
Ttsnanunmer orq. Wàands vm mgels. Watslard en de Zaansueek rcrrrar belurgrilt Wetlmd nr. 59 (van lotral 75 góieden).

- Rode Ujs €n Weuanrfs. A§rarr ran Rmdrnp ran 6Po sed«t juar m. l&e 160 to€prde ÍnatuEti{1993} ,xn. in Hderse
pooÍt (13%}

De Winterla ning (VWG Casriurm) jrg. 31 nr. 4, december 1996.
-sexeqecfietamt*iotmnwrVeldtaweri*?Bijri 3bearvangstm&b.v.reorderswrdsrfitf,uqi§€dilgerEgendsl
mw!iÈ. VÍouwti:s blijkarni*tenin vmegerin hd najarfu te tekkardanrmui:s
- Rogtr ToÍy Pa€Ísdl overledar (geb. 1909;ï 23 juli 1996 Com€cticut). Bescltrijving var zijn loopbam als vogelgidsateu-

vcl. ok Time l2&19ftí, Vogsljffi,l4,4: 187).

- T«ug[EtdingeÍL Vangd wr goingde Crote Barmsijs, I mv 1995 ggingd te RogBlill4 Noonlegen.

l)e Gierz*ahw 35 (1997). Nr. I

ry. O[tr.rgeo npportèÀ

Altenburg & Wymeng4 Voedsel voor L€pelurs. LJitg. Vogelbeschenning Nederlan4 Za§" zi.
(1996).
De Zamsoeelq Warsled mArusdlsrd wrsr rb taditiorele roedslgebieden inoaeryio. In poklagebiedm zij" verei*: eat
u-vomig slootprofiet trÉ 30 cn ruter, vhtrdesloorkmterl plaslr:mrn enqdiepe \rat€ÍpctiÍa alsookdiep«epeaipla*sar

M.R. Bakker, W. tlagemeijer & I. Tulp, Nestplaatskeuze van BoeÍEnzwal uw Hirundo rusticd eít

Gerzwaluut Apusapzs in Nederland. tÍtg. Vogelbescherming Nederland i.s.m. SOVON, Zeix utg.
t96.
Ov« 38 orderzoelsgebieden (in sledar) um& m gemiddelde dictrttreid van Giszmluwm bere[ecrd van 280 p. §n2; middelgote
sted«r bereiken de lrmgste dichthedec Uitsprakm oy€r voor- ofacht€ruitgmg zijn vanwegs de versc;hill€nde t€lmethod§ niet te

maken. Minimaal qmdt het aaltal in N€ddand broedande Girzmftwr gimhat op 45.000 p.

A.J. van Dijh f. Hustings, tL Sierdsema & T. Verstrael, SOVON Broedvogslverslag 1994.

SOVON-monitoringrappon l996lC6.. SOVON, Beek-Ubbergen.
Dude ldelilt bÍoedrogelv€Í§ag va SOVON, dat sctualisering bie& op 6dse §OVO[-Atks (198?. 1994 w @w rocr
l:ieoqdeFuut (270 p.), ook w.b. aartalAalsóolve*olonies (31), Usrogel a lvordry(nog l0 p.). Ín BÉbet is hetKqàoeo bijoa
uitg6tmgl. I4B st nd var §tan@levia in de DeltÀ De *ard ran de Ken@tm wdt il g6óat op 30G400 p. . De
Oevoloper broed sedert 1988 bijna jadils bij Ambera Nieuw Itredmurn aadal koedsde Zwalkqaffi- 206 p., wv. 188

p. in hct Volkralaneer. De achtruitgang wr de Zwut€ St!Ín z€t langzrn @ gestaag door. In Zuié,Limburg hoedden 20 p.

Taigabosnkuipq's (rry 't eer$ mtde&t in I 993). I I p. Roodmus in Flevols( d.i. 25% vat <b ladelijke populatie. Hd do€k sluit
ron de OÍtola8n nog 2 p. ia 1994 (l in l9%). De GÍau\r,§ C{s doed h* daratteg€Ít ver iets beta, dEluij de

rivimvmlruningen.
Wb. angsitie var gote Blam Reigatolonis wl Fmrkendael met 129 p. ladelijk m 13e plaaq dc l(okmkolmie
in de BulfliÈ oeeÍnt onder de landeli$ tiu grootsle eeÍr Deg€nde plaats ia daa ook t l0 p. fÀdid 2 p. Kleine lvÍmtdmq a
Zilvermeeuw ÍÍr 1994 broeddar 300 p. Yisdief in UdmÍn (hier in l99l 8 p. a in 1996 24 p. Visdie!, vlg§. Platterw 1996:47 a
Plattxrw& Vogel 1996: 7).
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ZwarleZwaan
26-10-96

Ihuerggans
12 en 14-10-96 I

Rietgans
27-11-96
21-11-96 - 29-t1-96

Kleine Rietgans
08-l l-96
l6-1 1-96
t7-11-96
19-l 1-96

26-11-96
27-11-96
27-tt-96
28-1 l-96

Rotgans
0z-10-96
02-10-96
06-10-%
17-11-96

§mient
07-06-96
1G0696
30-06-96
27-08-96

I N Gaasperzoommet lKnobbelzwaanVOD

IJdoomfuitdammer Die (ongeringd ex.) J. Koerts, AL.
Pieters, G. Rozien meded. R. Mek

ZO VjftoekVOD
OsdorpeóinnenpolderMaBraunpad/Ookmeerweg. PTA"

PMA
JBL,

171 Z Vijftroek VOD
54 Z Vijfhoek VOD
6 Peerenboom Waterland Wtild FVI
23 Z!l/ DemenNoordVOD
100 ZW Gaasperzoommet l0 Grauwe Gans VOD
30 Z Vijfhoek VOD
27 ZW VijftoekVoD
98 Z Gaasperzoom VOD

Vijfircek vanall}ta/t 8/1 I toraal 133 oor doortrekkend VOD
11 Z,bllBntrepotdokWWA
2 Vijftoek PSC
I Omg. KinselrneerWWdFM

Ouderkerkerplas NZI
Ouderkerkerplas AST
IJmeer/Ballast NZI
Osdorper binnenpolder PTA

2 N GaasperzoomVOD
5 Z Gaasperzoom VOD
20 ZZW Gaasperzaom VOD
l1 N GaaspermomV0D
I ZO Gaasperzoom VOD
14 NW Gaasperzoom VOD
I Gaasperzoom VOD
I NO Gaaspezoom VOD
4 vijfhoek VOD
4 Ymeer thv voorm. strontpijp WWA+Fred Nordheim
ll0 Z Gaasperzoom VOD

5

I
,
t
4

t

Pijlstaart
0603-%
13-03-96

I 6-03-96
I 8-03-96
I9-03-9ó
l9-03-96
28-03-96
0t-M-96
26-07-96
28-09-96
08-l r-96
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