
=oÉ
,

IJ.J

V
I

ÈIJ.J

ocÉ(9\zcÉU
J

=l,lr
(9o

!.-

==

-
(§= 1\
\-L)

I-C
Dq)

o#l,0ÈFFÀ



tutuc!§+
ttnE=-sz==
rts

o§
.oFtF
u.-
O

F
a

LU
e

+
JÈ

(§

E
:

C
'l U

-E.9<
3c5(§
;>=

s
plu
.3;
=

(u
E

=a

ma)-

"§"E
E

-E
Ë

oE
Ë

c
€ë§

=
 E

.5E
* §E

 €
'B

.E
s

* B
=

 g
"9&

e

l'r>
(a<

§E
: 

€
H

§E
^i

.E
rE

k/
ëH

 =
iÈ

'
E

; H
 T

§ §'' g
S

x 
g

$É
 

$
E

e
E



F0T0 OMS|-AG: Mannetje Amerikaanse Smient in gezelschap van gewone Smienten,

0uderkerkerplas, 6 april 2003, Ronald van Dijk
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Activiteiten

Naast excursies naar interessante vogelgebieden in den lande wordt in 2004, op veler verzoek, be-
gonnen met regio-excursies. Dit zijn fiets- of wandelexcursies van een halve dag in het werkgebied

van de Vogelwerkgroep Amsterdam, Elke 3e zondag van de maand zal een dergelijke tocht plaatsvin-

den. De excursies worden geleid door verschillende personen. 0m de reist'rjd van startpunt naar ex-

cursiedoel zo kort mogelijk te maken, z'rjn er aantal nieuwe verzamelpunten:
o Molen De Gooijer: op de hoek van de Funenkade en de Zeeburgerkade;
. Café 0ostoever: op het teÍras, adres Oostoewr 1 (aan de N0-punt van de Sloterplas naast de ro-

tonde aan het einde van de Jan Evertsenlaan)i
o Zorgvlied: bij het toegangshek van de begraafplaats aan de Amsteldijk;
o Stadionplein: de parkeerplaats tussen de twee FEB0's blijft het verzamelpunt voor auto-excursies.

Leden van de WGA die zelf een excursie willen leiden in een vogelrijk gebied dat ze goed kennen,

kunnen zich opgevcn bij Jip Louwe Kooijman5 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.

Voor de excursies gelden de volgende algemene regels: Meld je vooraf aan bij de desbetreffende ex-

cursieleider; vooral bij auto-excursies is dit van belang i.v.m. het aantal beschikbare zitplaatsen;

Vertrek om 8 uur precies; Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker en eventueel warme en/of regen-

kleding; Fiets/regio-excursies duren een halve dag (m.u.v. 16 mei), auto-/wandelexcursies een hele

dag; Excursies zijn alleen voor leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

Let op: de lezingen worden gegeven op een nieuwe locatie: heemtuin De Wiedijk, S.F. van Oss-straat
1, Amsterdam-Osdorp (vlakbij de Pieter Calandlaan I tram l, 17 en bus 23).Verder geldt:Aanvang:
20.00u tot ongeveer 22.Q0u (zaal open 19.30u); De toegang is gratis; Voor meer informatie over de

lezingen: Edial Dekker, 020-59331 40, edial.d@ 12move.nl.

Zo 1 8 januari: Osdorper polders
fetsexcursle

Aan de rand van de stad liggen de gevarieerde 0sdorper polders. Weilanden, akkers en boomrijke
volkstuinen zorgen vooí een afwisselend kleinschalig landschap. Er overwinteren veel eenden en in de

meeste jaren ook Slechtvalk, Waterpieper, Grote Gele Kwikstaart en lJsvogel.

Excursieleider: Jip Louwe Kooijmanl 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.

Verzamelen: CafèOostoever

Vr 30 januari: lnformatiemarkt en nieuwjaarsborrel
Zie elders in dit blad.

Za 14 februari: 3'N-Hollandse Natuurdag POFF i.s.m. Landschap N-Holland
POFF staat voor Provinciale 0rganisaties Flora en Fauna en is een samenwerkingsverband in Noord-

Holland dat bestaat sinds 2000. Tot nu toe nemen hieraan deel SVN, N0Z0S, RAV0N, KNNV Weidevo-
gelbescherming, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland en Stichting Zoetwatervissen.

De Natuurdag biedt de mogelijkheid kennis te maken met de verschillende vormen van natuuronder-
zoek in de provincie en met de onderzoekers Er zijn lezingen, workshopS minicursussen en een infor-
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Fietsexcu rsie Woterlo nd, 29 j u n i 2@3

matiemaÍkt. Het exacte programma woÍdt in januari bekend gemaakt. De e ntree is gÍatis
Locatie: Clusius College, Schipperslaan 4, Purmerend

Tijd: 10.00-16.00 uur

Meer info: lnformatiewinkel Landschap Noord-Holland, 0251 -362762.

Zo 15 februari: Spaarnwoude
feBexcursre

Een fÏetstocht door het winterse polderlandxhap ten westen van de stad.0p zoek naar ganzen, zwanen
en de Slechtvalk in mast 20.

Excursieleider: Rurger Rotscheid, 020-600431 2, rrotscheid@hotmail.com.
Verzamelen: CaféOostoever

Dí 24 februari: Amsterdam en omstreken
lezing door Fred Nordheim

Fred Nordheim, lid van de WGA, begon al in zijn jeugd als enthousiast natuurfotograaf. ln 1970 werd
hij voor z'tjn beroep vaste fotograaf van het blad Artir De lezing beslaat het uitgebreide gebied tussen
Busum en Umuiden. Duin, weide en stad vormen de locaties en veel (broed)vogels zullen voorbijko-
men. Fred vertelde onder andere van een dia van een broedende Koolmees op een bromfietstank Kort-
om, een lezing op het lijf geschreven voor iedere AmsteÍdamse vogelaar.

Zo 21 maart: Vijfhoek
fieÍs.- Etwondelexcursie

De Vijfhoek heeft onze regio al veel vogelplezier geschonken. Deze tijd van het jaar zijn er nog vol op
wintergasten op het lJsselmeer aanwezig zoals Brilduikers en zaagbekken. Er zitten altijd wel Matkop-
p€n en een Havik, bovendien bestaat de kans op eerste voorjaarstrekkers.

Excursieleider: Martijn Voorvelt, 020-6920892, m.voorvelt@freeler.nl.
Verzamelen: Molen De Gooijer

Vr 26 maart: Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging volgt

Zo 28 maart: De Stulp
o uto- €t wo ndelexc u rsi e

Het voorjaar begint al vroeg op De Stulp bij Lage Vuursche, met zingende Boomleeuweriken, baltsende
Raven en roffelende spechten. Ïwee jaar geleden ging de excursie naar dit gebied niet door vanwege de
MKZ-crisis. Dit voorjaar proberen we het opnieuw.
Excursieleider: Jip Louwe KooijmanS A0-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.

Vtrzamelen: Stadionplein
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Zo 18 april: Ouderkerkerplas en omgeving
feBorcunie

Rond de Ouderkerkerplas kijken we naar de laaEte overwinterende Smienten en de eerste Oeverzwalu-

wen. Daarna speuren we de Holendrechter- en Bullewijker polder (ofwel het weiland van Gerjsel) af

naar doortÍekkende steltlopers waaronder natuurlijk lreel lJslandse Grutto's.

Excursieleider: Ruíger Rotscheid, 020-600431 2, notscheid@hotmail.com.

Verzamelen: Zorgvlied

Di 20 april: Rondje Europa
lezing door Adri Hoogendijk

Adri Hoogendijk fotografeeÍt inmiddels zo'n tien jaar en is lid van Foto Natura. Een aantal van zijn foto's

verschenen in het blad Vogels van Vogelbescherming Nederland. H'tj fotografeert alles wat de natuur te

bieden heeft ln deze lezing ligt de nadruk op vogels. Vla dia's uit Nederland, fthotland, Zwitserland en

Duitsland komen we in Hongarije terecht Zijn voorkeur gaat uit naar het HoÍtobagy Nationale Park

Beelden van Keizerarend, Roodpootvalk en Grote Trap staan op het programma.

Adri zal ook informatie verstrekken over de locaties in Hongar'rje aangezien dit een geschikt land is voor

vogelreizen vanuit Nederland.

Zo 16 mei: Waterland vanaf het water
fiets- €tvoorexcursie F/a dog)

Deze keer bekijken we het land vanaf het water. We fietsen eerst naar Holysloot en daar liggen enkele

fluisterboten voor ons klaar. Vanwege de geringe grootte van de boten is het aantal plaatsen op deze ex-

cursie beperkt De kosten voor deze dag bedragen ongeveer € 12,- p.p. voor de huur van de boten.

Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.

Verzamelen: Molen De Gooijer

Zo 6 juni: Fochteloërveen en Díependal
o uto- tt wo ndelexcu rsie

Het Fochteloërveen is een groot vochtig heidegebied op de grens van Drenthe en Friesland. Na een lan-

ge autorit gaan we wandelen in deze prachtige omgeving. Het gebied is rijk aan vogels. Sinds enkeleja-

ren nestelen hier zelfs Kraanvogels. Dit is de enige broedplaats van deze soort in Nederland. Ïevens

wordt een bezoek gebracht aan de unieke vogelkijkhut in Diependal.

Excursieleider: Ellen de Bruin, 020-6241123, e.a.h.de.bruin@freeler.nl.

Verzamelen: Stadionplein

Za 12 juni:6'Algemene lnventarisatiedag KNNV Amsterdam
Zie het volgende nummer van De Gierzwoluw.

Zo 20 juni: Brettenzone
fiets- Et w o nd el excu rsi e

De struweelrijke Brettenzone is misschien minder wild dan een aantaljaren geleden, maar nog steeds

een interessant vogelgebied. Blauwborsten, Grasmussen en verschillende soorten rietzangers hebben

hier hun territorium.

Excursieleider: Martijn Voorvelt, 020-6920892, m.voorvelt@freeler.nl.

Verzamelen: Café 0ostoever
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I nfoma rkt en N ieuwjaarsborrel
Vr'rjdagavond 30 januari 2004

/'\ P de AlOemene Ledenvergadering van 28 maart 2003 vormde zich een commissie, die ging onder-
\./zoeken hoe de Vogelwerkgroep Amsterdam C/WGA) van structuur zou kunnen veranderen om meer

leden actief te krijgen.

Als eerste stap bedacht deze onderzoekscommissie een betere organisatiestructuur voor de WGA. Kern

van deze nieuwe structuur is de Vogelwerkgroep om te vormen tot een samenhangend geheel van
(sub-)werkgroepen, met elke werkgroep een eigen coördinator.

Vervolgens hebben we u middels een enquëte c.q. ledeninventarisatie gevraagd waar uw interesses lig-
gen en welke ondeÍwerpen kunnen rekenen op de inzet van de leden van onze Vogelwerkgroep.

De derde stap die we gaan zetten is informatie geven over de mogelijke werkvelden van de WGA, zoals

inventarisatiel vogelbescherming, excursies en lezingen.Ons lijkt het goed om de leden met gelijke

interesses met elkaar in contact te brengen; wie weet ontstaan er goede samenwerkingsverbanden.

Hiertoe organiseren we een informatiemarkt. over elke mogelijk te vormen werkgroep zal iets verteld
worden: leden zullen in het kort iets vertellen over hun activiteiten en hun motivatie om op deze ma-
nier met vogels bezig te zijn. Daarnaast komt stadsecoloog Martin Melchers iets vertellen over het be-

lang van het inventariseren. Een aantal leden zal hun verzameling vogelveren laten zien. Tevens kan de
pas ingebonden set met Grerzwoluwen worden bekeken.

Deze informatiemarkt combineren we met de nieuwjaarsbonel. ledereen is van harte welkom om elkaar

een goed vogeljaar toe te wensen, ook al bent u niet direct van plan u in een werkgroep of activiteit te
storten. VeÍder zouden we graag de leden, die aangegeven hebben iets te willen gaan doen, of al jaren-
lang actief zijn, verwelkomen om informatie te krijgen, ervaringen uit te wisselen en/of wensen te uiten.
Kom ook en maak deze avond tot een succesl

Vrijdag 30 januari 2004, 20.00 uur: in het gebouw van heemtuin De Wied'rjk,
S.F. van Ossstraat 1 in Amsterdam-Osdorp (tram 1, 17 en bus 23).

Nomens de ondenoekscommissie en het bestuuti Honno Hirsch
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Mededelingen

Rectificatie
lnhetvoÍigenummervan kGierzwoluwÍtrg.4l,nr.2lwerdendiversefoto'sgeplaatstbij hetartikel van

Paul J. Marcus over het eerste broedgeval lan de SlechUalk in Amsterdam.

0p pag. 8 is echter een hinderlijke fout opgetreden: de daar afgebeelde foto is niet - zoals het bijschrift
vermeldt - van het mannetje, maar van het geringde vrouwtje Slechtvalk.ook is de foto niet gemaakt

door Ronald van D'rj( maar door Ruud Altenburg.

Nieuwe locatie
Vanwege sloop van het NIV0N-huis neemt de WVGA vanaf januarí 2004 een nieuwe locatie in gebruik

voor al haar activiteiten. Voor een schappelijke prijs kunnen we gebruik maken van het gebouw van

heemtuin De Wiedijk S.F. van Ossstraat 1 in 0sdorp. Het is goed bereikbaar met het openbaaí vervoeí
(tram I en 17, bus 23) en parkeren is gratis

Jaarvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdagavond 26 maart 2004. Noteer deze da-
tum alvast in uw agendal Leden kunnen tot 20 maart agendapunten inbrengen bij het secretariaat
De vergadering vindt plaats op bovengenoemde locatie.

Emailadressen gevraagd

Voor diverse doeleinden, zoals het vormen van subwe rkgroepen in de nieuwe structuur van de WGA, is

het wensel'rjk emailadressen van de leden te gaan administreren. Van een aantal leden is dit adres reeds

aanwezig, maar wellicht verouderd. Dus bij deze de oproep aan iedereen:

geef uw huidige emailadres door aan het secretariaat: e.a.h.de.bruin@freeler.nl.

Extra eeuwnummers

0p veler vezoek zijn 100 extra nummers van het speciale eeuwnummeÍ van DeGierzwoluwlg.3},
nr.1) gedrukt. Amsterdamse vogelhistorie. Nieuwe vogelsoorten door de eeuwen heen 1285-1999'
is geschreven door Ruud Vlek. Hierin wordt een ovezicht geboden van de vogelstand in en om

Amsterdam, zoals die zich in de loop van 7 eeuwen ontwikkeld heeft.

Nagegaan is wanneer vogelsoorten zich voor het eerst in of bij de stad
hebben gevestigd - hetzij als incidentele gast, hetzij als blijvende

aanwinst -, welke daarvan tot broeden kwamen, en welke in de loop der
jaren weer verdwenen z'rjn.

Anders dan gebruikelijk is in regionale en stedelijke avifauna's worden

de behandelde vogelsoorten beschreven in de historische volgorde,

waarin ze zich in de loop der tijd hebben aangediend. Daarbij worden

nieuwe of nog weinig bekende gegevens gepresenteerd over vroeger en

meer recent hier voorkomende vogelsoorten met de daarover beschik-

bare documentatie.
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'Amsterdamse vogelhistorie' biedt daaÍnaast een overzicht van de vooÍnaamste vogelwaarnemers die
de diverse vogelsooÍten in Groot-Amsterdam hebben ontdekt en gedocumenteerd.

De vele historische gegevens en bijzondere illustraties zijn geput uit allerlei bronnen, waaronder het ei-
gen historisch archief van de Vogelwerkgroep, diverr gemeentelijke en natuurhistorische instellingen,
alsook dagboeken en fotocollecties van Amsterdamse vogelwaarnemers.

Deze speciale uitgave van De Gierzwoluw kan besteld worden door overmaking van € 1 2,50 (buiten-

land € 15,00) naar postbankrekening 5395861 t.n.v. EAH. de Bruin te Amsterdam o.v.v. 'eeuwnummeri
Dit ls inclusief verzendkosten.

LEI 0P: vermeld bij gebruik van bankrekening of girotel ook uw adresl

Werkmap'Een Supervogel'
De Stichting Giezwaluwwerkgroep Amsterdam heeft een werk-
map gemaakt voor kinderen. Deze bestaat uit diverse werkbla-
den en het boekje'De Gierzwaluw: een supervogeli De werkbla-
den zijn met behulp van leerlingen van groep 5, 6 en 7 samen-
gesteld. Ze bevatten een legpuzzel, een woordpuzzel, een kleur-
plaat, een bouwpakket voor een mobile Gierzwaluw en een

instructie hoe een Gierzwaluwnestkast gemaakt kan worden. De

map kan gebruikt worden op scholen, naschoolse opvang en
activiteiten, buurthuizen en kinderboerderijen.

De werkmap kost € 5,00 en het boekje € d00.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Aerord Schuitemokei Brederodestmot 94/1, tOS4 VG Amsterdom, 020-61 M7Sg.

Vogel-cd 2003

Roodborst, Goudplevier, Nachtzwaluw, Grote Lijster, Gierzwaluw... ze zijn allemaal te beluisteren op de
cd Theo's tweede muzikale vogelreis door Europai

Vogelteksten uit Europese landen zijn op muziek gezet en de mu-
ziek is gecomponeerd in het'folk-idioom'van het desbetreffende
land. Alle muziekinstrumenten en bijna alle stemmen zijn door Theo

gespeeld en gezongen. Speciale medewerklng werd verleend door
het vocale kwartet The Swollowgirls Behalve gitaren zijn de dulci-
mer, mandoline, en de Northumbrian smallpipes te beluisteren.Ook

staat er een stevig rocknummer op deze cd.

De Goudplevier wordt in het lJslands bezongen, Nachtzwaluw en

Grote Lijster in het Engelr Er staan Franse, Tsjechixhe en Spaanse

liedjes op en de cd eindigt met een zeer moeilijke geluidenquiz.
Deze cd met ruim een uur afwisselende muziek wordt in eigen beheer uitgebracht en kost evenals de
vogel-cd van 2@2 € 10,00 (exclusief verzendkosten à € 2,50). Desgewenst kunnen de teksten van de
15 liedjes gemaild worden.

lnformotie en bestellingen: Theo von Lent, 020-6732249, t.lent@cheilo.nt
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Im pressie voo rjaarska m p Cobda r
Jip Louwe Kooijmans en Jan Timmer

\ /an ZS april tot en met 7 mei 2003 werd in same nwerking met KNNV en VWGA een in alle opzichten

V zeer geslaagd kamp in het Zuid-Spaanse Cóbdar gehouden. Hieronder volgt onze impressie.

Rond Cóbdar

Cóbdar is een klein plaatsje In de Sierra de los Filabres. Het heeft 260 inwoners, drie winkels en een café

waarje heerlijke lokale gerechten kan eten. De plaatselijke loodgieter is tevens burgemeester. Bij het

dorp liqt een grote marmergroeve. Het gedeelte van de berg dat niet wordt afgegraven is natuurgebied.

Hier graast elke dag een groepje lberische Steenbokken metjongen en nestelt een paartje Havikarend.

ln de tijd dat wij hier zljn, hebben ze een halfwas jong. Vanaf de camping kunnen wij deze dieren elke

dag prachtig observeren. 0p een ochtend is te zien hoe een van de volwassen arenden een gevangen

Parelhagedis op het nest bÍengt.

ln de groeve wordt elke dag met groot materieel gewerkt, maar in het gedeelte dat niet geëxploiteerd

wordt, is een grote kolonie rotsvogels gevestigd. Er broeden flinke aantallen Alpengierzwaluwen, Rots-

duiven, Kauwen en Huiszwaluwen. Tussen de zwaluwen nestelen enkele paartjes Rotszwaluw. Verspreidt

over de helling zingen en baltsen Rotsmus, Cirlgors, Blauwe Rotslijster,Zwarle Roodstaart en Torenvalk.

0p een rustige zondagmorgen, als er niet gewerkt wordt, klimmen we naar boven en laten de meeste

soorten zich goed bekijken. Zwarte Tapuit en Dwergooruil laten zich hier ook zien en horen. Deze twee

zijn overal rond het dorp gewone soorten. De Zwarte Tapuit is een echte karaktersoort van deze omge-

ving; op veel plaatsen is de spectaculaire baltsvlucht en de gevarieerde zang waar te nemen. De cam-

Zwarte Topuit,

Los MolinoS
25 opril 2OO3
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ping van Cóbdar heet heel toepasselijk Los Riblancos, wat in het lokale dialect'De Zwarte Tapuiten' be-

tekent
Rond Cóbdar roepen 's nachts zeker vier territoriale mannetjes van de Dwergooruil. 0p sommige nach-

ten is tevens de roep van een mannetje Oehoe te horen. We krijgen de superuil zelf niet te zien, maar

wel een kleine partij braakballen. Ruim de helft van het menu bestond uit Bruine Rat. Het is opvallend

dat naast grote prooien zoals KonUn, Haas, Egel en Rode Patr'rjs deze uil ook kleine soorten heeft gege-

ten, bijvoorbeeld Huisspitsmuis en de lokale Provengaalse Woelmuir

Uilen zijn niet de enige dieren die zich 's nachts laten horen. ln het dal bij het dorp roepen in het donker

vele Groene Kikkers en zingen Nachtegalen en Cetti's Zangers. ln dit dal stroomt het riviertje Río Cób-

dar. De dierenwereld is hier heel anders. Er zitten Wielewalen,Orpheusspotvogels en een mannetje Bon-

te Vliegenlanger van de Spaanse ondersoort röerioe die te herkennen is aan de lichtgrijze stuit
Water is schaars in deze droge omgeving. De rivier is de enige plaats waar we amfibieën aantreffen. We

zien onder andere Spaanse Knoflookpad en Schijftongkikker.

De omgeving van Cóbdar is vooral goed voor reptielen. ln het water van de rivier zitten Kaspische Wa-

terschildpad, Adderringslang en Ringslang. ln het droge berglandxhap rond het dorp zien we nog vijf

andere soorten slangen en twee sooÍten hagedissen: Alger'rjnse Zandloper en Spaanse Muurhagedis.

Grijze en Grauwe Gorl Rode Fatrijq Kuif- e n Theklaleeuwerik en Zwarte en Blonde Tapuit zijn de vo-

gelsoorten die zich op deze rotsige hellingen laten zien. De meest algemene sooÍten zijn Kleine Zwart-

kop, Europese Kanarie en Zwarte Spreeuw; ze zitten in bljna elk biotoop en broeden zelfs op de cam-

ping.

Berggebieden

Cóbdar ligt in de bergen.0m precies te zijn in de Siena de los Filabres. Behalve dit gebergte ligt er in

het noorden nog de Sierra de MarÍa en in het zuiden de Siena de Alhamilla. Laatstgenoemde gebieden

bezoeken we in de tweede helft van onze reis De hogere delen van deze gebergtes waren van origine

begroeid met uitgestrekte wouden van Steeneik Deze zijn voor het overgÍote deel reeds lang verdwe-

nen door kap en brand of vervangen door dennenbossen. De allerhoogste delen van met name de Siena

de los Filabres (zzoom.1 en de Sierra de Maria (tgoom.) zijn vrij kaal met hier en daar kleine dennenbos-
jes. De fauna doet hier wat Europees aan met Vuurgoudhaantje en ZwaÍte Mees als meest in het oog

springende soorten.0p de toppen van de Filabres komen daar als algemene soorten nog bij de gewone

Ta:puit en Zwarte Roodstaart. Hier troffen we ook Veld- en Boomleeuwerik aan. Een Bergfluiter liet zich

hier langdurig van korte afstand bekijken. Langs de rotsige en kale zuidhellingen van de Filabres zien we

nog een Steenarend.

De noordzijde van dit gebergte is een grotendeels dicht bebost gebied waar riviertjes diepe ravijnen

hebben uitgesleten. 0p zoek naar Waterspreeuwen, die we niet tegenkomen, zien we een Grote Gele

Kwikstaart en een Havik ln de buurt van het dorpje BacaÍes treffen we een groep van ongeveer 20 Al-

penkraaien zwevend boven het dorp aan. Als we de volgende dag terugkomen ontdekken we enkele AI-

penkraaien in een akker aan een bosrand buiten Bacares Z'rj laten zich, zij het koítstondig, goed bekij-

ken.

Hoewel de Siena de María veel overeenkomsten heeft met de Sierra de Los Filabres zijn er ook verschil-

len. ln de eerste plaats is het een veel kteiner gebergte en niet veel meer dan een gigantische steile Íots.

ln de tweede plaats is het minder hoog en heeft daardoor ook een minder guur klimaat. Aan de noord-

z'rjde van het gebergte ligt een botanixhe tuin. Dit blijkt tevens het enige toegankel'rjke gebied van het

gebergte te zijn. Het aardige hier is dat men de originele vegetatie gehandhaafd heeft, hier en daar

aangevuld met zeldzame en voor Zuidoost-Spanje endemixhe planten. Het is een zeer rotsige helling
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begroeid met plukjes Steeneiken, Jeneverbessen, dennenbosjes en wat minder bekende bomen en strui-
ken. Tot onze verrassing ontdekken we dat op verschillende plaatsen Baardgrasmussen zingen. Enkele

laten zich fraai bekijken. Als we verder lopen horen we opeens oveíal Bergfluiters en uiteindelijk krijgen

we deze ook nog te zien. Terugwandelend vliegen er twee Vale Gieren over ons heen. Bij de uitgang van

de tuin komen we de beheerders tegen, die ons vertellen dat de gieren afkomstig zijn van een lokaal

herintroductieproject.

Kustgebieden

Langs de kust liggen een aantal gebieden, waar het leuk vogelen ir Er zijn zowel hoge rotsen, die een

goed uitzicht bieden op zee, als wetlands.

Het nationaal park Cabo de Gata omvat onder meer het gelijknamige kustgebergte. Hier zljn een aantal
uitrichtpunten over zee, al dan niet uitgeÍust met vuurtorens. Hier zien we af en toe Jan-van-genten en

groepjes Vale Pijlstormvogels.

De wetlands langs de kust in de omgevingen van Almería en Alicante hebben alle een zeer zilt karakter.

Sommige van deze wetlands zijn in gebruik ten behoeve van de zoutwinning, andere zijn beschermd

natuuÍgebied. Typerend vooÍ deze gebieden z'rjn Flamingo'g Kluten en Steltkluten, die we bijna overal

waaÍnemen. ook DwergsteÍns zien we regelmatig. ln de gebieden rond AlmerÍa zijn Audouins Meeuwen

alom aanwezig. Deze soort heeft zich de laatste jaren behoorlijk hersteld en is in de provincie Almería
geen zeldzaamheid meer. ln de omgeving van Alicante zien we Dunbekmeeuwen en Marmereenden. De

Dunbekmeeuwen blijken een merkwaardige manier van foerageren te hebben. Ze dobberen op het wa-
ter. Als ze een potentiële prooi waarnemen, maken ze een soort spÍong, waarbij zij ook hun vleugels uit-
slaan. Vervolgens duiken ze met hun lange nek in het water om de prooi te grijpen.

Behalve de residente vogelbevolking komen we in deze kustgebieden aardig wat doortrekkers tegen, zo-
a ls Lepelaar, Groenpootru iter, Krombekstrandloper en Fl uiter.

Een gebied dat we bezoeken, vlak tegen Roquetas del Mar aan en eÍnstig bedreigd door de oprukkende
woningbouw, is speciaal het vermelden waard omdat we daar baltsende Witkopeenden waaÍnemen.

Als Witkopeenden eenmaal zo bezig zijn, hebben ze niet veel oog voor hun omgeving en verliezen ze

iedere vorm van schuwheid. We kunnen ze dan ook op een paar meter afstand bekijken. Hier vindt
een anekdotisch voorval plaats Terwijl Jip de Witkopeenden aan het fotograferen iq ziet Jan-Maarten
Fiedeldij Dop een vreemde stern overvliegen. Als Jan-Maarten vraagt of Jip daar ook even na wilt kijken,

antwoordt deze: 'Nu even niet'. later bleek dit de enige waarneming van Vorkstaartplevier te zijn tij-
dens deze reis.

Binnenwateren
Midden in het kassengebied ten westen van Almería (23000 ha., een ware ecologische woestunl), ligt
het plaatsje las Norias. Hier bevinden zich een aantal putten, waar klei wordt gewonnen ten behoeve

van de tuinbouw. Ze staan gÍotendeels onder water, dat veel minder zout is dan de wetlands aan de

kust. Deze plassen hebben een enoÍme aantrekkingskracht op vogels We zien hier Kleíne Zilverreiger5

Koereigerl Ra lreigerl Kwakken, 3 soorten Futen, waa rbij een gÍoep van 1 6 Geoorde Futen de meeste

indruk maakt, Krooneenden, Tafeleenden, Purperkoeten en een aantal Witwangsterns

Desierto de Tabernas

Een van de bekendste gebieden in de omgeving is de Desierto de Tabernas. Een zwaar geërodeerd ge-

bied, dat net ten zuiden van de Sierra de los Filabres ligt Deze streek is het decor van diverse westerns
geweest. Hiervan zijn nog restanten te vinden in de vorm van toeristendorpjes als'Mini Hollywoodi De
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Dunbekmeeuw
(1 ex. uit een

groepvon 9) en

zijn typische

foerogeerge-

drog, Sonto fulo,
Aliconte,23 optil
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hellingen van dit gebied zijn grotendeels kaal en de dalen zijn gedeeltelijk begroeid met Tamarisk Als

het heeft geregend staat hier water. We zien hier Kleine Plevieren, maar ook een doortrekkende Fluiter,

Witte Kwikstaarten, Vale Spotvogel en een Provengaalse Grasmus. Heel mooi laat hier een Dwergooruil

zich bek'rjken.

's Avonds op de teÍugweg naar Cóbdar steken we een droogstaande rivier over. Hier zien we vanuit de

auto een SchaÍrelaar zitten. We besluiten een en ander eens nader te bek'tjken. Als we aan de rand van

het rivierdal bij de stenen brug staan, blijken er maar lie6t zes baltsende Scharrelaars aanwezig te zijn.

Deze doen hun Engelse naam (Roller) eer aan. Voor ons ontvouwt zich een spectaculaire luchtshow: de

vogels maken de vreemdste capriolen in de lucht. ln de brug zitten een aantal holtes waarbij een of
meer Scharrelaars zitten. Andere exemplaren duiken daar dan weer op af. Voordat de vogels zo duiken

vliegen ze eerst omhoog tot op zo'n 50 m€ter hoogte. Dan laten ze zich vallen en winnen snelheid door

actief naar beneden te vliegen, hierbij draaien ze soms ook om hun eigen as. Het l'tjkt soms erg Kie-

vitachtig. Als ze vlakbij het andere exemplaar zijn, str'rjken ze vlakbij neeÍ op een tak. Ook zien we regel-

matig achtervolgingen. Een passerende ToÍenvalk wordt weggejaagd. We blijven een uurtje kijken en

gaan dan verder. De volgende morgen gaan we weer kijken, en wat blijkt? De show gaat gewoon veÍdeÍ!

Trip naar Gibraltar
In de tweede week maakt een kleine groep deelnemers aan deze reis een trip door andere delen van An-

dalusië. Het eerste reisdoel is de hoofdstad Granada, voor de'sentimental journey'van een van de deel-

nemers. 0nderweg zien we het landschap veranderen. We verlaten de droge provincie Almeria en het

landschap wordt groener naarmate we zuidelijker rijden. ln de grote stad zien we ook weeÍ'gewone'

soorten vogels. ln een park zitten Vink, Vuurgoudhaantje, Zwartc Kraai en Grote Gele Kwikstaart - net

als in Amsterdam.

ln de loop van de middag verlaten we de stad en zoeken 's avonds een plek om wild te kamperen in de

Siena de las Nievar Het bergbos waar we kamperen wordt be/olkt door vogelsoorten die we wn huis

t
a
I
E
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kennen en al ruim een week niet meer gezien hebben. We worden gewekt door twee roffelende Grote

Bonte Spechten en in het ochtendkoor zingen onder meer Zwarte Meet Roodborst en Boomklever. Als

we de spullen weer naar de auto dragen krijgen we de eerste zuidelijke traktatie: een Dwergarend vliegt
laag over.

We rijden verder naar het zuiden, richting Gibraltar. Het landschap wordt steeds vlakker en de 435 me-

ter hoge rots zien we al op grote afstand liggen. ln een aureool van wolken ligt een jongeníroom aan

het eind van de snelweg. ln de auto zijn we het eens: elke vogelaar moet ooit op Gibnllar zijn geweest

Door de bewolking merken we weinig van vogeltrek, maar deze plaats heeft meer attracties. ln de och-
tend maken we een boottocht over de baai en de straat van Gibraltar. We zien zeker vijftig Gestreepte

en Gewone Dolfrjnen en een langs vliegende Kuifaalscholver. 's Middags gaan we naar de Top of the

Rock om de Magot te zien. 0nze kampeerplek vinden we langs de Río Guadiaro bij San Martin. Rond de

tent zitten Gravanger5 Kleine Plevieren en Bijeneterr 's Nachts horen we in het water woest plonzen

en spetteren. De volgende ochtend ontdekken we sporen van een otter in de zachte modder langs de

oever. Nog voor we goed en wel op reis zijn, zien we ook nog twee Zwarte Wouwen en zes Vale Gieren.

De laatste twee dagen van deze rondreis brengen we door aan de voet van de Sierra Nevada waar een

vriendin van onze reisgenoot Aielle samenwoont met een Spaanse herder. ln het laatste dorp voor de

bergen vragen we de weg naar het huis van Mathias Lopez. Een vÍouw antwoordt dat we aan het eind

van de weg moeten doorrijden tot we niet meer verder kunnen en dat het dan het laatste huis is. We

vinden het en hebben er een geweldige tijd. We wandelen een hele dag door de bergen met een paaÍd

dat ons helpt om de rivier over te steken als het water te diep of te woest is om te waden. Alles wat we

eten is van het huis; de wijn en de olijfolie zijn zelf gemaakt van zelf verbouwde gewassen en het

schaap komt uit de eigen kudde. Alles smaakt even heerlijk

Al met al een zeer geslaagde reis, die beslist voor herhaling vatbaar is.

Een volledige waarnemingenlijst met data en locaties is op te vragen bij een van ons.

J i p Lou we Kooij mo nt mgovleeuwen @ che llo.nl

Jo n Ti mme4 jo n.ti mmer @ oriol utn I

SOORTENLIJST ZUI DOOSÍ-SPA NJE 23 APRIL - 7 MEI 2OO3
Soorten met een 'zijn waargenomen in en rond Cóbdar

Zoogdieren

l. Egel'

2. Huisspitsmuis'

3. vleermuizen spec.*

4. llbeÍischel Haas'

5. Konijn'

5. Provengaalse Woelmuis'

7.8osmuis'

8. Bruine Rat'

9. Magot

10. Vos'

1 1. Das

12.otter

13. Wild Zwijn'

I 4. lbeíische steenbok'

1 5. Gewone Dolfijn

16. Gestreepte Dolfijn

AmÍibieën

l.spaanse Knoflookpad'

2. Gewone hd'
3. [Spaanse] Groene Kikkef

4. Schijftongkikker'

Rcptielen

1. lGspi$he WateÍschild-

pad'

2. Bladvingergekko

3. EuÍopese Haltoingeí'

4. Roodsbartfranjeteen

5. Algeri,inse Zandlopef

6. Pàrelhagedis'

T. Spaanse Muurhagedis-

8. Hagedisslang'

9. Hoefijzerslang'

10. Trappenslang'

11. AddeÍÍingslang'

1 2. Ringslang'

13. Zuidelijke Gladde Slang'

I 4. Capuchonslang-
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Vogels

l. Fuut

2. Geoordc Fuut

3. Dodaars

4. vale Pijlstormvogel

5. Jan-van-gent

6. Kuifaalscholver

7. Blauwe Reiger

8. Purpcrreiger

9. Kleine Zilveneiger

'10. Kocreiger

11. RalÍeiger

12. Kwak

13. Woudaap

14. Ooio/aaÍ

15. lepelaar

15. Flamingo

17. Bergeend

'18. Wilde Eend

19. Krakeend

20. Marmercend

21. Krooncend

22. Tafelecnd

23. Witkopeend

24. Zwarte Wouw

25. Slangenarend

26. StcenaÍend

27. Havikarend'

28. Dwergarcnd

29. Vale Gier

30. Havik

31.slcchtvalk

32. Torenvalk'

33. Rode htrijs'
34. Wateríal

35. WateÍhoen'

35. PurpcÍkoet

37. Meerkoct

38. Scholekster

39. Steltkluut

,lo. Kluut

41. BontbekplarieÍ

42. Kleine Ploder

43. Strandplo/ieÍ

/H. Kromb€kstÍandloper

45. Bonte StíandlopeÍ

,16. Kleine stÍandloper

47. DrieteenstÍandloper

48. Tuíeluur

49. GÍoenpootruiter

50.Oeverloper

51. SteenlopeÍ

52. Vorkstaartpl€\/ier

53. Audouins Meeuw

54, Dunbckmeeuw

55. Kokmeeuw

56. Geelpootmeeuw

57. Kl. Mantelmeeuw

58. Grote Stern

59. Dwergstern

60. Msdief

61. Witwangstern

62. Rotsduil

63. Houtduifl

64. Zomeítortel

65. Turksc Tortel

66. Kuiftoekoek

67. Koekoek'

58.Oehoe'

69. Dwcrgooruif

70. Steenuil'

71. Gienwaluw'

72. Vale Gieevualuw

73. Alpengiezwaluw'

74. Bijenetef

75. Scharrelaar

76. Hop

77. lberische Groene

Spechf

78. Grote Bonte Spccht

79. KoÍtteenleeuwcíik

80. Kleine Korttetn-

leeuwerik

81. Veldleeuwerik

82. Boomleeuwerik

83. Kuifleeuwerits

84. Iheklaleeuwerits

85. Boerenzwaluf

86. Roodstuitzwaluw

87. Huiszwaluw*

88. O€verzwaluw

89. Rotszwalu#

90. Witte Kwiktaart

91. Grote Gelc Kwikstaart

92. lberische Kwikstaart

93. Gele Kwikstaart

94. Zuidelijke KlapeksteÍ

95. Roodkopklauwied

96. Kleine Karekiet'

97. Gra=anger

98. Cetti's Zanger'

99. 0ípheusspowogel'

100. vale Spotvogel'

101. Zwartkop'

102. 0rpheusgrasmus

'103. Kleine Zwartkop'

104. Brilgra$nus'

Í05. Baardgrasmus

106. Provensaalse GÍas-

mus

107. llberische4 ltiftjaF

108. Fluiter

109. Bergfluiter

110. Vuurgoudhaantjc

111. Bonte Vlicgenvanger

a. Noord Europces

b. Centraal Europees

c. Spaans r'öerioC

112. Roodborsttapuif

113. Paapje

11 4. Blauwe RotslijsteÈ

11 5. Tapuit

l'16. BlondeTapuit

ll7. ZYYarteTapuit'

118. Zwarte Roodstaarf

tlg. Roodbo6t

120. Nachtegaal'

I2l. Merel*

I 22. GÍote lijstef

123. Koolmees'

124. Pimpdmees'

I 25. ZrYaÍte Mees

126. Boomkln/eí

127. Boomkruiper

128. Winterkoning'

129. Grauwe Gors'

130. Grijze Gors'

131. Cirlgors'

132. Rietgors

133. Vink

13{. Puttef

135. EuÍopesc KàneÍie'

135. Groenling

137. Kneu'

138. Huismus'

139. Rotsmus'

140. Zwarte Spreeuw'

141. Wielewaaf

142. Vlaamse Gaai

143. Ekster

'1,14. Raaf

145. Zwarte Kraai

1,16. Kauw'

147. Alpenkraai

1,18. Fazant

149. Stadsduif
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Huiszwaluwtellingen ten westen van Amsterdam
Paul ïak

l\e afgelopen 20 jaar telde ik de Huiszwalu-

lJwennesten in vijf gebieden in Lijnden, Bad-

hoevedorp en Rozenburg. Van de afgelopen acht
jaar staan resultaten perjaar per gebied met het

totaal bezette nesten en gemiddelde waarden in

Takll.
0udere gegevens van voor 1996, bijvoorbeeld van

de reeds langer verdwenen kolonies in de Sloter-

meer, zijn voor geïnteresseerden opvraagbaar

bij ondergetekende; er zijn overzichten vanaf

de jaren '70 en mogelijk nog oudere informatie.

Huiszwoluw op nest in Woterlond, 5 juli 1997

Lijnden

Na een aantal tegenvallende jaren in de kolonie Lijnden liet dit jaar weer een opleving zien. De kolonie is

gehuisvest aan de Lijnderdijk, aan de andere kant van de Ringvaart recht tegenover de Lutkemeerpolder.

Bij de werkzaamheden in de Lutkemeerpolder is een gÍoot stuk van de Ringvaartdijk afgegraven. Het

zand uit de dijk wordt gebruikt om de grond in de polder bouwrijp te maken. De klei die uit de polder

vr'rjkomt wordt weer gebruikt om de dijk op te vullen. Veel Huiszwaluwen uit Lijnden foerageerden

daardoor in de Lutkemeerpolder; er was voldoende materiaal beschikbaar om nesten te bouwen.

Een b'rjkomend voordeel was dat er lange zandwanden ontstonden, die al snel ontdekt werden door 0e-
verzwaluwen. Het aantal Oeverzwaluwnestgangen bedroeg tussen 60 en 65; het aantal broedparen is

naar schatting 15.

Sloterweg
Tegenover dit positieve nieuws staat een negatieve ontwikkeling: de - toch al - teruglopende kolonie van

de zuidelijke Sloterweg in Badhoevedorp. Hier worden namelijk langzamerhand de boerderijen en woon-

huizen gesloopt Afgelopen jaar verdween een boerderij die goed was voor I 6 nesten (waarvan t 5 bezet).

lobcl 1. Aontol bczctte ncs'tcn von Huiszwoluw pcr joor en per gebied in de loofste ocht joren.

laar .antrl bcrettc nc3tcn
grorco LUnOen >rorerweg Nteuwe-

meerdijk
uuoe

Haagse weg
f,íozen0urg !otaat

19!rO I5 'U 5l 39 T8 Irto
19t / I6 15 38 45 tb lJu
rwö 'tu lb J5 Jö I5 ll+
l9!4' 6 21) 35 19 'v 1íJ1

2Un 3 'lt 2l 45 27 t1+
t|.,Ut I t4 JV ot t4 l5u
twt 4 t9 45 52 12 lJz
zUoJ 't9 t0 39 53 9 130

qcmrddcldc I 17 JU .í5 'tt 'tl I
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Een aantal paren zijn verkast, onder andere naar een woonhuis in de omgeving - goed voor 4 paar vorig

jaar - en dit jaar 8 paar. Helaas wordt dit huis aan het eind van dit jaar ook gesloopt'

Aan een boerderij, die is blijven staan en nu tot het veiligheidstrainingscentrum van Schiphol behoort,

is 2 paar aan het broeden gegaan. Dankzij wat speurwerk is het mij gelukt om toestemming te krijgen

deze boerderij van dichterbij te bek'rjken. Voordat deze boerderij tot het trainingscentrum behoorde, was

de begroeiing er te dicht, zodat er nooit - althans de afgelopen decennia - eerdere broedgevallen zijn

geweest. Nu echter de begroeiing weg is en de huizen verdwijnen, is mijn hoop gevestigd op deze plek

voor uitbreiding van nestgelegenheid.

Mogelijk heeft de winst van de ene kolonie te maken met de achteruitgang van de andere kolonie; he-

melsbreed zijn ze 3 à 4 km van elkaar verwijderd.

Nieuwemeerd'tjk en Oude Haagse weg

De kolonie Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp is de laatste jaren redel'rjk stabiel. Dit jaar vond er echter

iets vreemds plaats. Op een van de huizen bevonden zich maar liefst 19 bezette nesten. Diverse inspec-

ties wezen uit dat de jonge vogels spoedig zouden uitvliegen. Naar ik hoop is dit op t'tjd gebeurd, want

wat schetst m'rjn verbazing een week na mijn laatste inspectie:ALLE NESÏEN WEG!!! Het huis staat na-

melijk te koop, en wat is er nu lastiger dan schijtende vogels, dat veÍkoopt niet!

lk hoop dus maar dat dejongen op tijd zijn uitgevlogen, hoewel ik daar, gezien andere nesten in de

buurt, sterke twijfels over heb.

Het voormalige militaire gebouwencomplex aan de Oude Haagse weg, nu bewoond door o.a. kunste-

naars, geeft een gunstiger beeld. Deze weg ligt tegenover de Nieuwemeerdijk, aan de overkant van de

Ringvaart. Langs de diverse gebouwen zijn vele kunstnesten opgehangen en het aantal broedgevallen is

redelijk stabiel.

Rozenburg

De kolonie in Rozenburg loopt steeds meer terug. ln 2OO0 en 2001 is er even een opleving. Na een peri-

ode met een aantal dat schommelde tussen I 5 en I7 paar, ziin er in deze jaren rcsp.zz en 24 paar.

Daarna volgde een halvering in 2002 t.o.v. hetjaar ervoor en ditjaar waren eÍ nog maar 9 paar.Ook hier

verdwijnen steeds meer huizen.

Conclusie

over het algemeen geeft het totale aantal bezette nesten een redelijk stabiel beeld, met een minimum

van 107 in 1999 en een maximum van 150 in 2001. Vooral de Nieuwemeerd'rjk en de oude Haagse weg

zijn waardevolle kolonies met beide rond de 40 nesten peÍ jaar.

Bij de fluctuaties in het aantal bezette nesten spelen natuurlijke factoren een rol, zoals de omstandig-

heden in de overwinteringsgebieden van de Huiszwaluw. 0p deze factoren hebben wij totaal geen grip.

Daarnaast zijn er factoren die moeil'rjk te begr'rjpen zijn. B'rjvoorbeeld: op een van de huizen aan de

Nieuwemeerdijk zit al jaren een redelijk aantal nesten, maar dit jaar lieten de Huiszwaluwen - met een

klein aantal - zich pas heel laat in met deze vertrouwde nestelplaats. WaaÍom is mij niet duidelijlc

Waar we wel invloed op kunnen uitoefenen is de tegenwoordige manie om alles steriel te houden: de

bewoners benaderen met positieve adviezen, iets dat regelmatig resultaat heeft.

Al met al ga ik door op de ingeslagen weg en zullen de kolonies blijvend in de gaten gehouden worden.

foutïok Longswoter 604, 1069 EE Amsterdom, foulTok@zonnet.nl
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Resu ltaten inventa risatie leden
Ricardo van Dijk

Q rj de vorige Gierzwoluw lroÍ u een inve ntarisatieformulier aan, waarin gevraagd werd om aan te ge-

Llven welke activiteiten u op dit moment voor de Vogelwerkgroep Amsterdam doet, wat u gaag zou
willen doen en hoeveel tijd u daarvoor heeft. ln dit artikel vindt u de uitgewerkte Íesultaten van deze

inventarisatie.

ln totaal zijn er 63 formulieren ingeleverd. Enkele leden hebben gezamenlijk gebruik gemaakt van één

formulier, waardoor er in totaal 65 leden op deze inventarisatie reageerden. De WGA heeft op dit mo-
ment 265 leden, inclusief 19 huisgenootleden. Van de ingeleverde formulieren hebben 39 (6040) perso-

nen aangegeven tijd beschikbaar te hebben voor activiteiten bij deWGA.

Lid sinds...

Het is opvallend dat veel nieuwe leden hebben aangegeven actief te willen worden. Van de mensen die

actief willen worden, is 5lclb sinds het jaar 2000 lid geworden van de WVGA

Ervaring

De helft van de leden heeft aangegeven beginner of een beetje ervaren te zijn. Van de overige reacties

heeft geen enkele persoon zich 'ornitholoog' durven noemen.

Hoe actief?
Slechts 2ob heeft aangegeven zeer actief te zijn. Dit lijkt een vertekend beeld, omdat we wel degelijk
zeer actieve leden binnen de WGA hebben;deze vulden echter geen formulier in. Bijna 4Ct% heeft aan-
gegeven nooit iets te doen.

Wat wil men gaan doen?

Voor de WGA is het van belang om er achter te komen wat de leden willen gaan doen. Er is in de in-
ventarisatie een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten die nu al gebeuren en activiteiten die nog

niet in een georganiseerde structuur plaatsvinden.

Van de activiteiten die nu al plaatsvinden hebben de 39 leden, die aangaven tijd beschikbaar te hebben,

als volgt aangegeven mee te willen werken (meerdere keuzes waren mogelijk):

Activiteit Aantal Activrtelt Aantal
De Gierzwaluw 11 Archret 6
Standwerk 3 Webslte 4
Cu rsussen 6 Waarnemrnqen t5
txcursres I Vogelcate 3

Lezi n gen 3 Upvang nreuwe leden 5
Bestuur 2 lnventarisatie 36
Coördinator prolectgroep 2
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Naast de huidige activiteiten zijn er ook een aantal onderwerpen voorgedragen die nog niet op georga-
niseerde wijze binnen de WGA gecoördineerd worden zoals soortbescherming, PR, weidevogell roof-
vogels en stadsparken. Onder PR - public relations - worden externe contacten bedoeld, zoals met Vo-
gelbescherming Nederland en andere natuurorganisatieS met overheidsinstanties en met de media.
Met behulp van de resultaten zal nagegaan worden of hiervoor aparte weÍkgroepen opgericht kunnen
worden.

Hoeveel tijd heeft men beschikbaar?
Ruim 4@b heeft aangegeven geen tijd te hebben. Daarnaast heeft het overgrote deel van de leden blijk-
baar geen tijd gehad om het formulier in te vullen. Toch heeft meer dan de helft van de respondenten
aangegeven tijd te hebben om activiteiten voor de \MIG te gaan ondernemen.
Ruim 30% heeft aangegeven 1 tot 5 uur per week aan \M/GA-activiteiten te kunnen besteden.

Opmerkingen

Alle opmerkingen zrjn uitgewerkt en aan bestuur en commissie voorgelegd. De opmerkingen zijn diverl
maar er zijn enkele overeenkomsten. Zo hebben meerdere personen aangegeven wel te willen inventari-
seren, maar twijfelen aan hun kennisniveau en de benodigde ervaring. Ook hebben veel leden aangege-
ven graag te willen meewerken aan activiteiten maar dat ze het jammer vinden dat ze hiervoor te wei-
nig tijd hebkn. De leeftijd van leden is in enkele gevallen een hindernis om nog actief te kunnen zijn.

Hoe nu verder?

Dankzij deze inventarisatie weten we dat 39 leden bereid zijn om actief of actiever te woÍden binnen de
WVGA Tevens weten we nu wat die personen willen gaan doen. Samen met het bestuuÍ gaat de onder-
zoekxommissie afspraken maken om leden te benaderen zodat ze voor de Vogelwerkgroep aan de slag
kun nen.

Daarnaast heeft het bestuur in het verleden een aantal prioriteiten aangegeven. Voor deze prioriteiten
worden leden gezocht, die we nu hopelijk met deze inventarisatie kunnen vinden.Ook deze leden zullen
benaderd worden om invulling aan deze prioriteiten te gaan geven.

0m de leden met elkaar in contact te brengen organiseert de WGA tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
een informatiemarkt. Deze bijeenkomst vindt plaats op 30 jan uail 2ctr,4. U vindt in deze Gierzwoluw een
uitnodiging.
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De bouwkunst van een Tjiftjaf
Jip Louwe Kooijmans

=
8
-

n het voorjaar van 2002 bouwde een paartje Tjiftjaf Phylloxopusallybito een nest in mijn

volkstuin bij Schellingwoude in Amsterdam-Noord. Doorgaans maakt een lliftjaf het nest op de

grond of net daarboven op een zonnige plek in het tenitorium. Dit nest zat echter op een afwijkende
plaats: op ooghoogte in een coniferenhaag in de schaduw van een grote den.Ondanks dat was het
nest precies zoals de beschrijvingen in de boekjes: het was bolvormig met de vliegopening aan de zij-
kant en leek op het nest van een Winterkoning. Na het broedseizoen heb ik het nest uit de takken ge-

haald en ontleed.

Werkwijze
Elke keer als ik een vogelnest in m'rjn handen heb, ben ik weer verbaasd over het eenvoudige vernuft
van het bouwwerk. Dit nest was losjes gebouwd. Een ogenschijnlijk willekeurig hoopje grondstoffen

dat, gesteund door de takken van de nestboom, enkele weken het veilige huis was van de kwebbare
jongen van twee kleine zangvogeltjes.

Eenmaal in m'tjn handen viel het nest snel uiteen. Het bestond eigenlijk uit twee delen: een binnen-
nest en een buitennest. De buitenkant was gemaakt van plantaardig materiaal, voornamel'rjk blad,
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gras en dunne stroken boombast. De binnenkant bestond vrijwel geheel uit veren. Naast natuurlijke
spullen gebruikten de vogels ook negen smalle stukjes plastic.

Tijdens het uit elkaar halen van het nest, hield ik een turflijst bij van de gebruikte materialen en leg-
de ik mijn vondsten soort bij soort Hierna venichtte ik nog enkele metingen. Van alle materialen
probeerde ik te achterhalen, waar de Tjiftjafes deze gevonden konden hebben. Vervolgens bepaalde
ik de afstand van dichtstbijzijnde vindplaats van het nestmateriaal tot de nestplaats. Deze gegevens
zijn terug te vinden in Tabel 1. Voor mateÍialen waarvan ik de juiste vindplaats niet kon herleiden
koos ik een afttand van nul meter.

Resultaten

Voor het bouwen van dit nest gebruikte dit paartje Tjiftjaf 692 items. De plaatsen waaÍ het nestma-
teriaal verzameld werd, bevonden zich op een gemiddelde afstand van 9,67 meter van het nest. De

kleinste afttand tot een grondstof was nul meter. Dit geldt voor veren van de Tjiftjaf zelf, maar ook
voor twee takjes van de conifeer, waar het nest in gebouwd was, en voor één paar naalden van de
Grove den, waar het nest onder lag. Deze laatste materialen hadden blijkbaar niet de voorkeur van
de vogels. Hoewel ze dichtbij het nest rijkelijk voorhanden waren, werden ze nauwelijks gebruikt. De
grootste afstand tussen het nest en een vindplaats was 50 meter. Dit betrof een bosje van vier lange
witte paardenharen, die verweven waren in het binnennest Dit was het enige andere materiaal dat
ik hierin vond naast veren.

Het binnennest{et binnennest was gemaakt van 304 veren en de vier eerder genoemde paardenha-
ren. De veren hadden een gemiddelde lengte van 3,64 centimeter. Het waren hoofdzakelijk contour-
veren van grotere vogels en slechts enkele veren van de Tjiftjaf zelf. Dit is niet verwonderlij( want de
grootste lichaamsveren van de Tjiftjaf zijn slechts twee centimeter groter dan dit gemiddelde. De

langste staartpennen van de Tjiftjaf hebben een lengte van 5,4 centimeteÍ en de derde, vierde en

Nestv@n ljiftjof
(link), noost dot
von Heggenmut

dot 1 joor eerder op

vrijwel dezelfde
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vijfde grote slagpen een lengte van respectievelijk 5,6; 5,7 en 5,7 centimeter.

Waar de veren van het nest precies gevonden zijn, is in de meeste gevallen niet duidelijk. De afstand

tot de vindplaats zette ik in de tabel op nul, omdat ze overal gevonden kunnen zijn, ook vlakbij het

nest ln geval van de Tjiftjafveren, is de werkelijke afttand zeer waarschijnlijk nul. De belangrijkste le-

veranciers van veren waÍen Houtduif en Ransuil. Van beide soorten bevinden zich vaste slaapplaat-

sen in de omgeving van de nestplaatr De gÍootste veer die voor dit nest gebÍuikt werd, was een l0,l
centimeter lange uilenveer. De langste haar was 23,4 centimeter.

HetbuitennestVoor de buitenkant van het nest gebruikten de vogels beduidend meer verschillende

soorten materialen dan voor de binnenkant. De meeste zaken werden vezameld op het gazon op

een afstand van 3,5 meter en op een hoop snoeihout en tuinafval op 14 meter van het nest. Stugge

Tobel 1. Moteriool von het tjiftjofnest met oontollen en ofstonden.

l{cstmateriaal Aantal
Mrrmak aBtand

vm rst tot
vindplaats
in meEs

Atgdeg0e aBtand
in meEs

(arrtal x minimale
aRtandl

1. bloemen van Hortensra 37 7'5 277,5

2. blad van Eik 1 14 14

3. blad van Berk I 14 112
4. Bladvan Bododcndron I 3 27

5. 'kleln blad' 8 14 112

6. overig blad 90 14 1260

7. naaldgl van Grove den 1 I
8. conifeer 2 0 0
9. bk groter dan 5 cm t1 1 1Í
10. tak kldncr dan 5 cm I5 I I5
11. bastvan thrt 50 T3 650

12. bastvan Metascquoia 35 45 157,5

13. katlevan Ucít I 't4 14

14. gras langa dan 20 cm 7 14 98

15. gras korter dan 20 cm t02 3,5 357

16. veervan Ransuil 'to t6 r60
17. veervan Houtdurt 25 45 112,5

18. ovengevoor 26S 0 0

19. plastic 9 14 't26

20. kluit modder t 0 0
21. paardorhaar 4 oc I 50 50

Totalcn 892 203 mcter 3564"5 mcteÍ
zt xZ

Gemtddcldc aEtand
9.67 mcE

Iotale afstrnd
71(}9 nrcter
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mateÍialen zoals takjes, die bij nesten van andere vogels vaak het belangr[lste constructiemateriaal
zijn, werden door de Tjiftjaf bijna niet gebruikt. Ondanks dat zat er in het nest een tak van 29 centi-
meter, meer dan 2,5 maal de lichaamslengte van de 1jiftjaf. Het taaiste materiaal, dat in behoorlijke
aantallen gebruikt werd, was boomschors. De repen schors hadden een gemiddelde grootte van S,g x
1,2 centimeter. Grasstengels en bladeren werden veruit het meest gebruikt voor het vervaardigen
van de buitenkant van het nest. De bladeren waren lang niet allemaal op soort te brengen door een
botanische leek als ik, maar de soorten waar dat wel bij lukte, geven een redelijke aftpiegeling van
wat de vogeltjes in de omgeving van dit nest konden vinden. De bladeren hadden, met steel, een ge-
middelde lengte van 7,2 centimeter. Het grootste blad kwam van een Rododendron en was ruim l0 x
4 centimeter, bijna net zo groot als de Tjiftjaf zelf. Het langste stuk gras was 24 centimeter, maar dit
was uiuonderlijk groot. Grassen korter dan 20 centimeter waren duidelijk favoriet. Verder vond ik in
het nest 37 uitgebloeide bloemen wn de Hortensia, die gesnoeid was vlak voordat de bouw van dit
nest begon.

Conclusie

Het is duidelijk dat de 1]iftjaffen een voorkeur hadden voor bepaalde materialen en andere materia-
len, die even eenvoudig te vezamelen waren, vrijwel niet gebruikten. Toch had de voorkeur van de
vogels niet de overhand en maakten de dieren ook gebruik van wat de omgeving te bieden had.

Ïot slot heb ik de aantallen van de materialen en de aBtand tot de vindplaats met elkaar vermenig-
vuldigd en alle resultaten opgeteld. 0mdat de vogels tijdens de bouw de ahtand heen én terug naar
het nest hebben afgelegd, vermenigvuldigde ik de uitkomst met twee.
0m dit nest te bouwen hebben de Tjiftjaffen tenminste 71Og meter gevlogen. Naar menselijke maat-
staven is het een enorme prestatie voor een dier van maar 1'l centimeter. Aan de andere kant is het
een kleinigheid, vergeleken bij de ruim 5000 kilometer lange reis op en neer naar Noord-Afrika, die
de Tjiftjaf succesvol heeft moeten volbrengen om Íiberhaupt te kunnen beginnen aan een nieuw
broedseizoen en het bouwen van dit nest.

Jip Louwe Kooijmonsn Blonkenstroot tr8, 1018 SA Amstedlon,02G4223938, mgovteeuwen@chetto.nl
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In memoriam J.H.C. de Groot, boswachter en
vogelfotog raaf (lgZO-2003) Ruud Vrek
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/'l P 1 6 sePtember 2003 overleed op 83-jarige leeftijd Henk de Groot. Henk is jarenlang actief geweest

\,/als enthousiast vogelwaarnemer en vogelfotograaf, met name in het Amsterdamse Bos. ln dejaren
1976-1988 was hij bestuurslid van de (KNNV) Vogelwerkgroep Amsterdam.

Henk de Groot, op l7 februari 1920 geboren te Nieuwendam, was al tijdens z'rjn schooljaren in de jaren

dertig van de vorige eeuw aan de natuur en vogels verknocht geraakt. Begin jaren veertig was hij leer-
ling-assistent van de Zaanse vogelfotograaf Nol Binsbergen (1908-1945), die hij vergezelde op foto- en

filmexpedities in de Zaanstreek en elders. Zo droeg hij de filmapparatuur van Binsbergen in de Nieuw-
koopse Plassen, zomer 1940, voor nestopnamen van het Woudaapje (foto's in Binsbergen 1940 en

I941, en filmopnamen in zijn film'Geheimen van het Waterland', 1945). Uit die film afkomstige jeugd-

foto's van Henk samen met Nol Binsbergen te velde zijn afgedrukt in de heruitgave van Binsbergen's

'De Lepelaars van de Muy' (2e dr. 1 995 p. «) en 43). ln de film zelf (medio jaren negentig uitgebracht op
video) zien we herhaaldelijk Henk alsjonge vogelaar (begin 20), ploegend door de trilvenen van Nieuw-
koop en de Zaanstreek. Henk was er ook bij toen Binsbrrgen samen met Herman van der Horst de klas-

sieke filmopnamen maakte van de Lepelaarskolonie in de Muy op ïexel (voorjaar 1942). lndertijd klaag-

de de terreinbewaker dat de filmers voor te veel onrust in de kolonie zorgden (Dijksen I 9g6).

ln juli 1942 werd Henk lid van de Werkgroep Vogels van de afdeling Amsterdam der Nederlandsche Na-
tuurhistorische Vereeniging (later KNN4. ln die tijd was hij al werkzaam in het nog opkomende Amster-
damse Bos, waar hij ook zijn eerste eigen vogelfoto's maakte. De resultaten van Henk's vroege fotowerk
zijn te vinden in het door zijn vriend Dick de Jonge samengestelde boek over het Amsterdamse Bos (De
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Henk dc Arcot ossisteert Nol

Binsberyen bij hct moken wn
beelden von dc Zoorrstreek

wor Binsbergen's film 'Ge-

heimcn von het Wotcrlond',
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w n de Zwoo rde mo kers-si lo
oon de Zoon, bij de Bcrnhord-
brug in Zdondom,juni 1942.

Henk zet de ocf,;u oon die
stroom geeft voor dc electri-
xheomerown Nol

Jonge et al. 1947). 0nder de lo foto's van zijn hand ook ecn zeer geslaagde van een man Wielewaal bij
nest metjongen, g€maakt in het Amsterdamse Bos (p.83). De Wielewaal broedde daar voor het eerst in
1943 met 2 paar (Frieswijk 1968).0p een kleurenopname door H€nk van een andeÍ nest zien we de
Wielewaal met vier grote jongen, waaronder een al uitgwlogen jong als takkeling naast het nest (voor-
plaat van stereo-EP Vogelzang in bos en beemd, uitg. Europese Fono Club, Amsterdam).

Na de oorlog behoorde Henk samen met Piet Brander en Arie Visser tot de eeÍste boswachters van het
nog in ontwikkeling zijnde Amsterdamse Bos Daar leidde hij, later als hoofdboswachter, ook tal van o<-
cursies Zijn waarnemingen in het Bos z'rjn opgenomen in Johan kiesw'rjk's 'De vogelwereld \€n het
Amsterdamse Boí (1968). B'rj Henk's aftcheid uit actieve dienst (1982) stelde Frieswijk nog eens vast
dat diens Wielewaalopname getuigde van Henkl meesterschap als vogelfotograaf.
Enige van zijn foto's werden ook gepubliccerd in een fotopocketboek van J.H. Mulder over het Amster-
damse Bos (1960). Daaronder nestfotos ran Tuinfluiter, Kleine en Grote Karekiet, alsmede de kop van een
jong mannetje Havik (een valkenienogel wn Henk Slijper, in Twente in lg53 uit het wild gevangen).

ln de jaren zanentig raakte Henk betrokken bij vogelinvenbrisatie ran het oeverlandenresenaat aan de
Amstelveensc fod door de KNIW afd. Amsterdam. Dat werk hecft hij volgehouden tot zijn gehoor ver-
slechterde en hij de zang van rietvogels niet meer goed kon onderscheiden. Aanwnkelijk samen met Ad
Hartog en later alleen schreef hij acht in€ntaristie\rcrslagen orer de broedvogels mn de Amstelveense
hd (1972-1985). In de jaren negentig was hij actief als lid rran de Beheerscommisie Amstelveense en
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"... toen we een poor uur loter vooaichtig de boot longs de Sudde lieten

drijven, zog mijn vriend die voor op de punt von de boot stond, over de toppen
von het riet den wgel ol rustig op het nest zitten, die echter zoodro hij hem in
de goten kreeg Ín den poolstond schoot, zoodot hij door de okergele
gestreepte voorzijde von den hol5 precia op een bosje overjorig riet geleek'

-Nol Binsbergen, 1941-

Kleine Poel (kortweg de 'Poelcommissie'). Zijn huiskamer, met uitzicht op de venuigde oeverlanden van

de Amstelveense Poel was zijn particuliere vogelkijkhut, van waaruit jaarlijks de lJsrrcgel kon worden

geobserveerd. Vlakb'rj z'rjn woning constateerde hij in 1992 het eerste broedgeval van de Buizerd in het

Amsterdamse Bos.

0p 28 november 1 998 werd Henk de Groot tijdens een jubileumviering benoemd tot erelid van de Vo-

gelwerkgroep Amsterdam.

Henk laat een uitgebreid maar nog weinig bekend foto-oeuvre na, zoals foto's van Bosuilen op nest in

het Amsterdamse Bos, opnamen van een Notenkraker aldaaÍ (aug. 1968) en een Draaihals (de eerste

goed gefotografeerde in Groot-Amsterdam). Zijn vogelopnamen uit de regio Amsterdam zullen worden

toegevoegd aan het fotoarchief van de WGA. Daarmee zal een belangrijk deel van de fotodocumenta-

tie van de vogelwereld van het Amsterdamse Bos zijn veiliggesteld.

Met Henk is een emotioneel zeer betrokken vogelmens heengegaan. Steeds kritisch in zijn oordeel over

ontwikkelingen inzake natuur en samenleving, wilde hij zelf niet op de voorgrond treden. Zijn vriend

Dick de Jonge oordeelde aldus b'rj zijn uitvaart: 'Henk had be langr'rjke gaven van hoofd en hart, en die

heeft hij goed gebruikt.'
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Broedvogelverslag Ha n nesgat 2003
Willem van der Waal

I

f'\ok in 2003 kreeg ik het verzoek het Hannesgat te inventariseren op broedvogels. Als extraatje werd

\,/gwraagd om ook op de verblijvende vogels te letten tijden het inventariseren.

Allereerst geef ik de data van de bezoeken en het weer tijdens die bezoeken:

ZI{,J-(}' zon E'U zwaxxe wno ult LU-u
(,IH}HI oewotxl v-u zwa«e wrno u[ N

JLH}HJII oewotxr mer Dul I ö-L zeer zwarÍe wtno utr z-zYY

o9-0s-qr oewolrt met wat zon I U-L zeer ilrakke wrnd urt lo-u
z/-05-{trJ zon I +-U zwakke wlnd utt Nw
Ub-Ub-UJ narl oewotn meI zon 2rc zwar(e wtno utl w
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Een achtste bezoek bleek door de mooie zomer onnodig. De broedvogels waÍen erg snel klaar met

nestelen, eieren uitbroeden en jongen grootbrengen.

Bij eerdere bezoeken aan het Hannesgat viel er niet veel te zien op vogelgebied. Maar plots bleek de

blokkendam, die eerdere golftlag niet had overleefd, te zijn hersteld. later zou bl'rjken dat de broedvo-
gelsoorten in het Hannesgat meer variatie toonden dan in voorgaandejaren, toen de blokkendam bijna

verdwenen was. ln 2003 was het aantal soorten broedvogels 11, in 1999-2002 waren dit er resp. 6, 6, 9

en 9. Dit is overeenkomstig met de aanbeveling die ik deed in het vorige Hannesgat-artikel, namelijk dat

herstel van de blokkendam noodzakelijk was voor een aantrekkelijker broedgebied voor watervogels (De

Gierzwoluw j9.40 nr 4). Nieuwe broedvogelsoort in 2003 is de Kuifeend.

Broedvogels

Hieronder een lijst van de broedvogels in het Hannesgat in 2003. Het gebicd bestaat vnl. uit een blok-

kendam en een rietland, waar enkele wilgen en een vlier op staan. Het riet stond voorheen op een ei-
land, maar omdat de scheidingssloot is dichtgeslibd is het rieteiland uiteindelijk vastgegroeid aan de

dijk. Tussen de dijkhuizen en het rietland ligt een groot grasveld met wat bramen en andere struiken

aan de oever.

Locdtie von het Honnesgot
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Fuut Eén paar wist in het meest oude deel van de dam tussen onkruidopslag een nest te bouwen en
bracht drie jongen groot. ln tegenstelling met vorige jaren spoelde het nest dus niet weg door golftlag.
Kuifeend Venassend was het broeden van een Kuifeend op de dam. Het nest zat onder een struik
koolzaad dat blijkbaar genoeg dekking bood om het nest te beschermen. Jongen zijn er niet gezien.
Krakeend Eén paar had een nest in hetzelfde gedeelte als de Fuut. Van de negen jongen die uitkwa-
men overleefden tweejongen het
Wilde Eend Twee paar echte Wilde Eenden (en geen Soepeenden) gebruikten het rietland om een
nest in te verstoppen. Wat er van de jongen is terechtgekomen is onbekend.
Waterhoen Een paar in het rietland dat zowaar vierjongen grootbracht.
Meerkoet Ook dit jaar de meest succesvolle broedvogel van het Hannesgat. Vrjf paar waaryan som-
mige twee en één zelfs drie legsels met succes grootbrachten.
Winterkoning Eén paar in het Íietland.
Merel Eén paar in het wilgenstruweel van het rietland.
Kleine Karekiet Drie paar in het rietland. Deze rietvogel had het weer mee en was snel klaar met
broeden. Na eind juni heb ik geen Kleine krekieten meer waargenomen. Pas eind augustus werden
zij weer aarzelend zingend gehoord. Maar of dat vogels waren die op doortrek waren, is onduidelijk.
Grasmus Eén paar in wat struiken aan het gÍote grasveld. De tuinen van de dijkbewoners werden
vaak als zangpost gebruikt.

Rietgors Eén paar in het rietland.

Gasten

Hierondeí staat een overzicht met de niet-broedvogels van het Hannesgat in 2003, met peÍ soort
peÍ datum het aantal ex ter plaatse aanwezig.
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De meest bijzondere soort, die als gast te zien was, is de Zomertaling: een paaítje dat waarschijnlijk
vermoeid van de voorjaarstrek in het Hannesgat ging rusten. De Scholeksters en Bergeenden waren
vermoedelijk broedvogels van lJburg, die verstoord waren en troost zochten in het Hannesgat. 0p 2l
juni viel er niets te zien omdat een sportviser in waadpak al vissend de vogels verjoeg; deze vogels
keerden niet direct terug.

Buiten de door RijkswateÍstaat gevraagde tellingen lateÍ in het seizo€n, lieten snel oplopende aantallen
meeuwen en Visdioven zien en dan vooraljonge vogelq zeer waarschijnlijk aftomstig uit lJburg en de
Kinseldam.

Willem wn derWool, Binncnkodijk 274, IO|BZJ Amsterdom 020_6272129
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Waarnemingen apri!-september 2003
PaulJ. Marcus

1

f') m de waarnemingenrubriek enige mate van actualiteit te geven, volgt hier een bloemlezing van

\rfwaarnemingen uit het gehele zomerhalfiaar van 2003. 0m de hoeveelheid van deze inhaalslag te
beperken z'tjn waarnemingen uit Spaarnwoude ten westen van de A9, dat eigenlijk niet tot onze regio
behoor[ weggelaten. Broedgwallen van roofvogels en uilen in 2003 zullen worden beschreven in een

artikel in de volgende Giemvoluw.

0p de Vijfhoek werd deze zomer tenminste één record gebroken. Het telduunecord werd scherp neer-
gezet door Guus van Duin op 29 augustus: een zomeravondtelling die slechb I minuut en 18 seconden

duurde. Aantal vogels: nul. Wij feliciteren Guus met deze ongeëvenaarde prestatie.

De diverse natuurbcherende instanties in en rond Amsterdam laten de natuur barsten! ln het Amster-
damse Bos is het de Bruine Kiekendief door vogelonvriendelijk maaibeheer onmogelijk gemaakt om tot
broeden te komen. De volstrekte afwezigheid van zelí: de meest rudimentaire vorm van toezicht op de

Kinseldam deed zich in de onderhavige periode pijnl'rjk gwoelen. De broedvogels werden dagelijks aan
verstoringen van allerlei aard blootgesteld. Zeker één broedsel van de twee Dwergsternparen mislukte.
ln de Bretten werden in juni weer sloten geschoond en taluds gemaaid door DWR. Deze dienst heeft in-
middels beterschap beloofd.

De soortenlijst laat gelukkig wat lichtpuntjes zien: ReuzensteÍn, Grote Stern, Gestreepte Strandloper,

Grauwe Franjepoot, Draaihals en Watenietzanger te gast op de Kinseldam en/of in lJdoorn, hier en daar

Visarend en Wespendiwen en geslaagde broedgevallen van SlechMlk en Dwergstern.

Waarnemingen oktober Um december 2003 inzenden tot uiterlijk 10 januari 2OO4 naar:
Paul J. Marcus, AJ. Krophollerstraat 23, 1064 DB Amsterdam, Aanraad.Marcus@l2move.nl.

Knobbelzwaan lt-9 KattenbuÍgervaart t5 ex t.p. (EdB).

Wilde Zwaan 2-4tlm $-4lnlaagpolder 1 ex ad. t.p. (PM, PÍ).

Kleine Zwaan 2-4,6-4lnlaagpolder mar 2 ex. ad. t p. (PM, PI).

Sneeuwgans 24-9 t/m 29-9 lnlaagpolder en Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. ad. blauwe fase t.p. in
groep Grauwe Ganzen. Het was een gaaf, ongeringd ex. (PM, P0.
Ross' Gans 2l-4 een geringd en dus niet'telbaar'exemplaar t.p. lJdoorn (EdB).

Grauwe Gans Aug.-sept gÍote groepen in Spaarnwoude (>IOOO, D. Tanger op VogelNet Zuid-Kenne-
merland), daarvan wetden op 7-9 in de Houtrakkerbeemden 950 er gezien (FvG). ln Waterland-Oost
>5oo (Pï).

Kolgans 5-4 Waterland 50 er (WvdW). 13-4 Waterland 25 ex. t.p. (WvdW). 20-4 Waterland 6 er
(WvdW).25-40uderkerkerplaseen aantal t.p. (EdB). t3-6 Binnengouw 2 er (NZ).

lndische Gans 5-7, 20-8 Waterland-Oost 1 ex (PÍ).

canadese gans sp.4-6 Ouderkerkerplas 37 er (GvD).

6rote Canadese Gans l5-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I ex. (WS). 7-6 Zwarte Gouw l3 er (NZ).

Brandgans 3-4 lJdoorn 300 er (WS). 5-4 WateÍland 200 ex. (WvdW). t3-4 Watertand t3 ex. (WvdW).

20-4 Waterland 20 ex. (WvdW). 6-7, 15-8 avondtrek Vijfhoek resp. 7 en I ex. (VOD). t 6-8 Oostraner-
veld 50 ex. (FvG). 24-9 ochtendtrek Vijfhoek 6 ex. (VOD).

Ro§ans 13-9 ochtendtre k Vijfhoek 8 ex. (VOD).

Krooneend 3-4 Mauritskade 1 p., eÍg tam, maar ongeringd (Dik Brijs ). S-4 UNA-meertje Vijfhoek l
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p. (EdB). 6-4 ím 5-8 Haven Ballast en lJmeer omg. Ballast, aanv. 4 p., en max. 2g ex. op 29-5 (EdB,

GvD, DJ. Tang, WvdW, NZ). 26-4, 16-s, 3-6 ouderkerkerptas I m. t.p. (HB, EdB, WS). 22-5 Chico
Mendesstraat, Bijlmer, I p. (Piene van der Wielen). G-6, 8-6 lJdoorn I v. W, lS). 2l-7, s-B Vijfhoek
resp. 7 ex. (2 m.) en a v. t p. (EdB, NZ). Ze-Z avondtrek Vijfhoek 3 ex., 1-9 6 ex. (VoD). Vanaf +9
Gouwzee, aanv. 4 ex., op 27-9 I 58 ex. t.p. (NZ).

Tafeleend bij de avondtrektellingen op de Vijfhoek werden er in totaal 371 gezien, waarvan 45 ex. op
le-7 (voD).

Kuifeend 9-7,31-7 avondtrekvrjfhoek resp. 130 en l2t ex. (V0D).9-7 Natuurparkvrije Geer I v.

met pullus (ivB).9-z Osdorper Bovenpolder I v. mer 3 pulli UvB). l0-7 Meezicht tud.Bot 1 v. met s
pulli (BMK). l2-7 Diemerzeedijk 1 v. met 6 pulti (EdB).

Topper 2l -9 ochtendtrek Vijfhoek I ex. (VOD).

Nonnetje 5-4 Kinselbaai I m. (FvG).6-4, il-4 Kinseldam I p. (EdB, NZ).
Brilduiker 9-4 0uderkerkerplas t m. (RR), 10-4 3 ex. (pT), t+s t m. (RR). t0-4 Botshol 4 ex. (pT). l3-
4 lJmeer t.h.v. Noordpolder beoosten Muiden 3 v. (EdB). 23-4, 25-4 vrjfhoek UNA-meertje 1 v. (EdB,

GvD). t-5 Twiske 1 v. (NZ). 22-7 Vrjfhoek avondtrek 2 ex. (VOD).

Middelste Zaagbek 5-4lJburg t p. (EdB).

Grote Zaagbek 2-4 Westgaarde 1 p. UvB). 4-4 Sloterweg (Sloten) t p. 1qg;.
Krakeend l6-6 lJdoorn 1 p. met 13 pulli (EdB). 6-1,7-7 avondtrekvrjfhoek telkens 48 ex. (voD). 12-
7 Diemerzeedijk I v. met 5 pulli (EdB).

smient 20-5 Holendrechter- en BullewijkerpoldeÍ 2 ex (pI). rt-s Binnengouw I v. (NZ). t4-6 Noorder
lJplas 1 m. (NZI7-7 0uderkerkerplas 2 m. (HB). 21-7 tlm 15-9 avondtrek Vijfhoek in totaal t4 ex, met
op 26-8 7 ex (V0D). 27-8 Vrjfhoek I ex t.p. (GvD). 27-8 Lutkemeerpolder t m. in kwelplasje (JvB).

Amerikaanse Smient 5-4 t/m t0-4 Ouderkerkerplas I m. t.p. (Erik de Vriel en vele anderen).
Slobeend Tussen 28-6 en 15-9 werden bij de avondtrektellingen op de Vrjfhoek in totaal t 763 ex.
geteld, met op 31-7 366 ex. en op 14-8 327 ex. (V0D).

Wlde Eend Vanaf 14-6 Um 15-9 werden er op de Vrjfhoek bij de zomeravondtrektellingen in totaal
274 ex. geteld, mar 34 op 9-7 (VOD).

Pijlstaart 5-4, 6-4 plasje lJburg resp. I p. en 2 m. I v., op 20-4 nog 2 m. (EdB, NZ). 6-4 Bt'rjkmeer 3
ex. (NZ).21-4lJdoorn 1 p. (EdB), 22-s t m. (M, 29-6 2 m. (RA).

11-8 avondtrekVrjfhoek 2 ex. (V0D). t3-9 lJdoorn I m. ectips (EdB), 1a-9 3 ex. (MV).

Zomertaling 4-4 Ouderkerkerplas 2 m. en I v. (RR). 5-4, t3-4 uitdam I p. (rve, wvdw). s-4 Bloe-
mendalergouw g ex., 5 m., op 12-4 t p. (Nz). l4-4, 3-s Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. l
en 3 m. (WS). 18-4 Houtrakkerbeemden-oost I p. t.p. (pM).21-4 lJdoorn 3 m. en 1 v., t7-5 9 ex.7 m.
en 2 v., waarvan 1 stel m.v. gepaard;26-5 2m.,2-6,16-6 5 m. en I v. (EdB, KJ, WvdW). t7-S Kinsel 

,l

m. (EdB). 7-7, 13-8 avondtrek Vrjfhoek resp. 2 en 4 ex. MOD). 1 7-8 Udoorn 2 ex. (FvG). 23-8, 2g-9
ochtendtrek Vijfhoek resp. 2 en I ex. (VOD).

wintertaling 7-4 lJdoorn 355 ex. (GvD). 7-8 Vm 26-8 avondtrek Vijfhoek in totaal 23 ex., max. l4
op 26-8 (VoD). I 7-8 ljdoorn ruim r00 ex. (FvG). 3-9 tJdoorn 370 ex. (FvG).

Patrijs 5-5 Westpoortweg gehoord (RvD, PM). Geen waarneming Lutkemeer (JvB), wrsch. in lerband
met grootschalige en - gezien het economische tij - voorbarige bouwr'rjpmaking van dit gebied tb.v.
duuzame bedrijventerreinen in het groen kie de borden aldaad.
l9-7 sloterweg omg. Zwanenburgbaan t2 ex. (pï). t:-g Schiphol-0ost 7 ex. (RvD).26-8 overdie-
merpolder 3 ex. t.p. (WvdW).30-9 Westpoortweg/Middenweg 8 ex. t.p. (pM).

Kwart€l 2-6 Diemen-Zuid t ex.'s nachts roepend (Rob Sjouken).

Dodaars 20-4 Gemaal Halfirueg 2 p. (EdB). 25-4 Ouderkerkerplas 2 ex. (EdB).4-B Schinkelbos 1 ad.
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met 3 juv. tp. en 1 ad. op nest (RvD, PM). Er hebben hier tenminste 3 broedparen met succes ge-

broed. Blijkens een bericht op AVN 20-8 zou het gaan om in totaal 20jongen (DK).Verder in het

plasje Ballast 3 p. (GvD).

Kuiftuiker 13-4 lJmeer t h.v. haven Muiden 1 ex. broedkleed t.p. (EdB).

Geoorde Fuut 20-4 Gouwzee, Marken 3 ex. (WvdW). '14-4, 28-4 Ouderkerkerplas resp.2 en 7 ex. (RR,

WS); op 11-5, 16-5 aldaar resp. 4 ex. en 2 ex. ZO-deel (EdB, AJ). 27-6 Knooppunt Holendrecht I jong

(M. de Jonge op website KNNV-ASd.).

Aalscholver 30-4 Gouwzee ca. 1000 ex. vissend (FvG).9-7 omg. Kinseldam 2000 ex. (HB).

Roerdomp 6-4 l3-4 Houtrakkerbeemden-oost bij Hoeve Catharina 1 ex. tp. (PM). Vanaf

19-9 Houtrakkerbeemden en omg. 1 ex. t.p. (Gerben de Boer, PM, RR, Hans Schuurman).21-9 och-

tendtrekVijfhoek 1 ex. (V0D).

Woudaapje 9-5 Udoorn 1 v. t.p. (M WvdW).

Kwak I 5-4 Kattenburgervaart 1 ex. Z (naar Artis) 21.30u. (EdB). 27-4 Rietland Nieuwendam 1 ex
(NZ). 29-5 Frankendael 2 ex naar reigerkolonie (HB). 5-6 Asd.Bos,0everlanden N.Meer I ex. (HB).

13-6 Watergraaftmeer 'l ex. naar Artis vliegend (FvG). 12-7 Flevopark 1 ex. over naar Artis (LS). 5-8

Wittenburg 1 juv. rondvliegend (EdB). 7-9 Kalfjeslaan 1 juv. kort t.p. (Axel Groenveld). 16-9 vanuit

Artis naar Amstel 3 ex. (WvdW).

Klcine Zilverrciger 30-4 Marken 1 ex (hlG). 10-5 lJdoorn 1 ex. (GvD).

Grote Zilverreiger 2-4 Varkensland 2 ex. (RVs). 1 1 -4 Noordmeer, Broek in Waterland 1 ex. t.p.
(WvdW). 13-4 Marken I ex. t.p. (WvdW). 30-4 lJmeer/Ballastbos 2 ex. (NZ).

Blauwe Reiger broedkolonies: Vliegenbos 33 nesten; NooÍderbegraafplaats 29 nesten; Schellingwouder-

brug 8 nesten; Coentunnelbos 5 nesten (NZ). Spaarnwouderveen 7 nesten, Sloterpark ca. 60 nesten (PM).

Purperreiger 1 5-4 Asd.Bos, Excursiepad 0everland N.Meer 1 er tp. (DK). 1 2-6 Duivendrechtse Polder

1 ex. (HB). t5-6 Plas PEN-centrale Diemen 1 ex. (NZ). 17-6 0uderkerkerplas 1 ex. (HB).25-6Vijfhoek I

ex. (GvD). 6-7 Vecht ten Z van Weesp 2x 1 ex. over (EdB). l2-i Botshol 1 ex. (RvD).9-8 Gemaal Rijn-

land 1 juv. tp. bij de plas [ÍvD). 1 7-8 Oostzanerveld 1 juv. (FvG). Vrjfhoek: de hele maand juli 1 ad. tp.,

l3-7 avondtrek 1 ex.,22-7 3 ex. le kj.,3l-8, l9-9 ochtendtrek steeds 1 ex., 7-8 3 ex., I juv. t.p. (V0D).

Ooioraar 6-4tln 10-7 Frankendael nest bezeL t juv. (HB, EdB). 6-4 Oostenburg 2 ex over naar 0
(M.Oosterbeek, med. RV). 10-4 Botsholse Dwarsweg I p. op nest, 22-9 1 ex. (PI). 27-4 Gaasperzoom

1 ex. N (WS). 4-5 Twiske 1 ex. (NZ). 5-5 Liergouw 2 ex. (NZ). 17-5 tussen Ransdorp en VIC Tuinwijck 1

fuing von Ooievoors te Fronkendoel, 12 opril 2@3
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Lepeloors in Fmnkendoel,22 mei 2@3

ongeringd ex. tp. (EdB). 17-5 wittenburg 2 ex. N 1s.30u. (EdB).21-5 Duivendrechtse polder 1 ex. (RR).

4-7 Landsmeerderveld 1 ex. (NZ). 7-8 Tropenmuseum 6 ex. (RA). 7-8 AtO aBlaq A2 4 ex.Z (EdB). 8-8
Frankendael 4 ex. over (GvD). 3-9 Muidergracht I ex. Lp. (Marcel Heemskerk). E-9 schinkelbos t ex. 0
(RR).21-9 ochtendtrekVrjfhoek I ex. (VOD).

Heilige lbis 25-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (RR). t9-s Nes a/d Amstel I ex. foer. in
weiland (Eric Fokke).29-5 Ronde Hoep 3 ex. (AJ).

Lepelaar 4-4 Ouderkerkerplas 1 ex. over (RR). e-+ Middelpolder onder Amstelveen 2 ex. (EdB). t z-+
lnlaagpolder 4 ex. t.p. (EdB). 1 6-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 5 ex. (EdB). I 7-5 Bloemen-
dalergouw t ex. (NZ). 28-6 Twiske 3 ex. W (NZ). 7-7 Fahrenheitstraat 5 ex. ZW (AJ). 7-7 rlm 2O-B
lJdoorn max. 19 ex. (EdB, KJ, Pï). 10-7 Vm l5-9 avondtrekVijfhoek 44 ex., met op 26-8 12 ex. (VOD).

11-7 3 ex. Osdorper Binnenpolder (Pï). ln aug. en begin sept. tot 30 ex. in de Houtrakkerbeemden
(PM, RR, PI). Zt-g ochtendtrekVijfhoek 106 ex. (VOD, NZ).

Wespendief 18-6 Centrale Hemweg 1 m. ad. boven centrale aangevallen door v. Slechtvalk (PM). 20-
7 Vlothavenweg/AlO t v. ad. laag naar N (PM). l-8 Groote lJpolder/Geuzenbos I v. ad. invallend uit 0
(PM). 13-8 wc Tuinwijck 1 ex. over (JLK). 23-8 venserpolder I ex. 1 

e kj. donkerbruine vorm naar z
(wvdw). 25-8 Brettenpad I juv. donkerbruine vorm naar Z I 4.30u. (pM). 27-B t/m 2 l -9 ochtendtrek
Vijfhoek in totaal 16: 12 ex. op 3 dagen in aug. en 4 ex. op 3 dagen in sept., max.8 ex. op 30-8 (V0D).

31-8 lJburg I ex. (RvD, WvdW). 2-9 Groote lJpolder 1 juv. donkerbruine vorm rondvliegend in gezel-
schap van Buizerds en Visarend (PM). 7-9 vijfhoek 2 juv. (GvD). 7-9 Krophollerstraat, slotermeer 1

juv. rossig bruine vorm naar Z (PM). 14-9 Laplacestraat 1 juv. roodbruin kleed cirkelend (GvD). t9-9 T.

Schreursweg, Eendrachtpolder 1 rossigejuv. Z0 (PM).

Bruine Kiekendief l1-4 lJdoorn I m. in wilg (EdB). 20-a Gemaal Halfweg I m. en I v. overvliegend
(EdB). 2-5, 13-6 De Kluut resp. 2 m.,1 v. en 1 m. (RR), geen broedgeval. 16-5 Schiphol-Oost I v.ja-
gend tussen landingsbanen (EdB). I8-7 Kinseldam 1 ex. prooi etend in water (EdB). 17-8 Wittenburg
I ex. hoog Z0 (EdB).

Blauwe Kiekendief2-+Varkensland 1 v. (RVs).3-4 De Kluut I v. laag rondvliegend, vervolgens N
(RvD, PM). l3-4 DiemerzeedUk t v. (NZ). l-5Twiske r v. (NZ).5-6tud.Bos, platform Excursiepad I v.

(HB). 8-9 Schiphol-West, Polderbaan 1 m. ad. (Erik Wokke). 16-9 Uiterdijken, Spaarnwoude 1 m. ad.
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jagend (PM).27-9 Houtrakpolder omg. Weg over Kavel 35 I m. ad.jagend (PM).

Grauwe Kiekendief25-8 Houtrakpolderomg. Kavel 35 1 juv. laag naarW 12.15u. (PM).

Msarend i 9-4 0sdorper Binnenpolder 'l ex. (RR). 26-4 ktroleumhavenweg lO.t 5u. 1 ex. ad. naar 0-
N0 (RA, RvD, PM). 10-6 Duivendrechtse Polder 1 ex. (HB).3-8 Diemezeedijk en Vrjfhoek I ex. ad.
(GvD, NZ). 13-8 lJburg 1 ex. (RW).30-8, 13-9 ochtendtrekVrjfhoek telkens 1 ex. (VOD).2-9 De Kluut

en Groote lJpolder 1 ex. ad. rondvliegend, even biddend boven De Kluut (PM).

Boomvalk 5-4 UNA-centrale Diemen 1 ex. over (EdB).27-4A1 afslag Diemen I ex. oveÍ (EdB). t3-g
Vrjfhoek 3 ex. jagend (GvD). l8-9 Al0 afslag RAI t ex. volgde een Sperwer terwijl hij zelf werd ge-

volgd door een Torenvalk (EdB). l9-9 mast 28 Dijkland, Spaarnwoude 2 ex. (Pï.2+-9 Spaarnwouder-
veen I eK (P0.24-9 lnlaagpolder 1 ex. (PïJ.

Smelleken 7-4 Houtrakkerbeemden-west 1 er (PT). 1 5-4 Nieuwe Meer 1 ex. op doortrek (Rutger van

ouwerkerk). 14-SVijfhoek 1 zeervroeg ex. NW (EdB). 13-9,30-9 ochtendtrekVrjfhoektelkens 1 ex.

(VOD). 1 7-9 lnlaagpolder 1 ex. (PT). 25-9 Ringweg, Houtrakpolder omg. Zeelandia I juv. Z, neer in ln-
laagpolder (PM).

Slechtvalk Voorjaar: De vaste overwinteraaÍster van Spaarnwoude 25-4 voor het laatst gezien, ge-

zeten in mast 20, lnlaagpolder (RvD, PM). 6-4 Ronde Hoep 1 ex. t.p. (WvdW). 6-4,22-4 op hoogbouw

b'rj Amste lstation 1 ex. t.p. (EdB, AJ). 1 2-4 Kinseldam 1 v. N (RA, EdB, RvD, PM). 1 2-4 t/m 2t -4 lJburg

masten 32 en 33 1 v. ad. t.p. (RA, RvD, PM).2-5 Kinsel 1 ex. met geslagen Meerkoet (NZ). 7-6 C.Dop-

perkade, Zuideramstel 1 ex. hoog ZW (Gert van Bladeren).

ln juli en aug. op en rond de Kinseldam en lJdoorn verschillende exemplaren: 4-7 'l juv. v. t.p. Kinsel-

dam (RvD), 6-8 1 m. juv. vangt Visdief op Kinseldam (EdB), 1 ex. op 20-8 (PT), 1 juv. v. op 24-8 (RA,

B0, WvdW), 1 ad. m. op 31-8 (PM), 1 ad. m. en 1 juv. op 3-9,6-9 (RvD, PM, LS). 17-8 Diemerzeedijk l
juv. (NZ). a-9 lnlaagpolder 1 v. juv. t.p. mast 2l (PM). 7-9 tlm 27-9 Houtrakpolder 1 m. ad. t.p. (PM).

Vanaf l4-9 was het bekende ad. v. weer present in de lnlaag- en Houtrakpolderen Dijkland (PM, PI).

Vanaf 5-9 Vrjfhuizen, mast 82 1 ex. t.p. (VogelNet Zuid-Kennemerland). 28-9 Zwarte Gouw, Zunder-
dorp 1 m. ad. t.p. (NZ). 28-9 Broekermeer 1 m. jagend (NZ).

9-9 1 jong ongeringd mannetje met licht hersenletsel gevonden aan de Gyroscoopweg (vlakbij Cen-

trale Hemweg), door de Dierenambulance afgeleverd bij vogelopvang De Toevlucht (med. G. Zand).

De valk heeft wrsch. een gewelddadige confrontatie gehad met de vogels van de centrale. 0p vrijdag
10 oktober is de inmiddels herstelde valk losgelaten op de Bijlmerweide. Vóór loslaten rechts ge-

ringd:5.333.380 (pers. med. P. van Geneijgen). De afmetingen van de vogel geven aan dat deze be-
hoort tot de Midden-Europese populatie (P. van Geneijgen, Nieuwsbrief WSN, j9.9, nr. t, okt. 2OO3).

Waterral 8-4, l3-8 Brettenpad b'rj WC De Bretten I ex. roepend (RvD, PM, PI). Gehele periode ten-
minste 2 ex. t.p. De Kluut (JvB, RvD, PM, PT). 8-4 Vijfhoek 2 ex. roepend (WS). 25-4 UNA-meertje I
ex. gehoord (EdB).5-8, l2-8 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (Pï. 14-SVrjfhoek I ex. gehoord (EdB).

Scholekster gedocumenteeíd broedgeval op dak fud. Geuzenveld-Slotermeer, gezien vanaf UWV

Bos en Lommerplein: 2 jongen uitgekomen (weekend voor '12-5), 1 al snel verdwenen (RV). Er zijn al
jaren aanwijzingen voor dakbroedende Scholeksters in de Westelijke Tuinsteden. Het is echter moei-
lijk om ze precies te lokaliseren.3l-7 avondtrekVijfhoek 21 ex. (V0D).

Kluut 5-4 t/m 1 7-5 Kinsel max. 67 ex.: hier van de 22 nesten slechts 3 jongen groot geworden (EdB,

FvG, PT, MvdV FV, NZ). 5-4 Um l3-7 Kinseldam aanv.6 ex., later 26 ex., meeste broedend, max. l0
pulli gezien (EdB, FvG, NZ). 5-+ ím 30-4 lJburg max. i 6 ex. (EdB, PT, M. 21-4 t/m 25-5 lJdoorn max.

a ex. (EdB). I 7-4 Houtrakkerbeemden-oost 1 2 ex. (EdB). 20-4, 31 -5 Houtrakkerbeemden-west max.

22 ex. (EdB, PT).31-5,4-5 Kaapstadweg mar I ex. (PT).

Bontbekplevier 5-4 t/m 5-7 lJburg mar6 ex., op laatste datum nog 2 ex. (RÀ EdB, RvD, PM, WS,
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M. 17-5, 25-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. r en 2 ex. (ws). 4-6 Kaapstadweg 'r ex.
(eÏ. 1 6-u ,, I 3-9 Kinseldam aanv. 1 -3 ex., in nazomer max. s2 ex. op 25-8 (velen). r 6-6 t/m 30-8
IJdoorn max. 10a ex. (EdB, §).
Kleine Plevier 2-4 t/m 9-4 Osdorper Binnenpolder max. 5 ex. (pT). 6-4 t/m 3o-4 lJburg max. ca. l0
ex. (velen). 10-4 t/m 25-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolde r max. g ex. (ws, pT). 12-4 Aandam-
mergouw 1 ex. (M. 27-4, 4-5 Schinkelbos I p. (EdB, pï). 3o-4, 12-7 Diemerzeedijk resp. 3 en 1 ex.
(EdB, Nz).30-a t/m 20-8 Kinseldam max.3 p., tenminste 1 juv. (EdB, pT). 8-s Asd.Bos, oeverwat
N.Meer I ex. t.p. (RvD, PM). rO-s t/m 7-6 gronddepot Australiëhavenweg max. 2 ex. (TvD). fl-s
corn.Douwesweg 2 ex. (NZ).20-5van Riebeeckhaven I ex. (pM).31-s Kaapstadweq 3 ex. (pT).8-6 u-
doorn 5 ex. (FvG).

strandplevier 5-4 t/m 30-4 lJburg max. 5 ex.; op 9-6 nog2 ad. (velen). 7-s t/m 23-g Kinseldam max.
1 p. en 1 ex., op 29-7 werd hier een pullus gezien, in aug. max. 2 juv. (velen); hoogste totaal g ex. op
2-7 (Eldert Groenewoud). 24-8 l.ldoorn 2 er (RA, WvdW).
Goudplevier 13-4 Marken 9000 ex. (WvdW). 21-7 tlm 26-8 avondtrekVijfhoek in totaal 2t ex., max.
l2 op 15-8 (VOD).6-8 in totaal 225 uit N invallend lJdoorn (EdB). 10-8 Rijperweg t2 er (NZ). t3-9
Dijkeinde 160 ex. (NZ).

Zilverplevier g-5,20-5,25-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp.2,3 en 1 ex. UvdB, ws, fl).
23-8,28-9 ochtendtrekVijfhoek I ex. (V0D).2S-B lJdoorn 2 ex. (§).
lGnoet 30-4 lJburg, Steigereiland 1 ex. (FvG). l4-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. zomer
t.p. (wvdw). 21 -5, 26-5, 25-8,2-9 lJdoorn I ex. (EdB, GvD, FvG, LS). 11-7,23-8 avondtrek vijfhoek
resp. I en 3 ex. (V0D). 24-8tlm 6-9 max.5 ex. (RvD, h,G, pM, WvdS, §).
DrieteenstrandlopeÍ 30-4 Kinseldam 2 ex. (FvG). 13-7 tln 6-9 Kinseldam max. s ex. (RA, RvD, FvG,
PM, WvdS,lS).

Gestreepte Strandloper t0-9, l3-9 lJdoorn I juv. (EdB, §).
Kleine Strandloper 30-4 t/m 30-8 Kinsetdam max 2 ex. (EdB, FvG, WS, WvdS, LS, pI, WvdW);aileen in
juli geenmeldingen.T-5t/m6-9 ljdoornmeest2er,mar 12ex.op26-7 (EdB,RvD,GvD,FvG,pM, ls).
Temmincks Strandloper 4-5 Schinkelbos 1 ex. (WS).7-5 lJdoorn 2 ex. (FvG). 14-S Holendrechter- en
Bullewijkerpolder 2 ex. (AJ, WvdW). 2S-8 Kinseldam 1 ex. (LS).

Krombekstrandloper l1-5, 18-5,20-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. 1,6 en 2 ex. (philip
Plenckeri ws). 1 5-6, 1 6-6 lJdoorn resp. 3 en I ex., vanaf 1 -7 t/m 6-9 max. g ex. (EdB, RvD, GvD, pM,

15, MV). tO-2, l8-7, 10-8 Kinseldam I ex. (EdB, KJ).

Bonte Strandloper 1-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 3 ex. (HB). 5-4 Belmermeer 1 ex. (NZ).
9-4 Osdorper Binnenpolder 2 ex. (ffi). 1O-4 t/m 30-4 tJburg max.6 ex. (RA, EdB, RvD, pM, pT, M. rr_
4 tlm 2+8 Kinseldam max. 4 ex. (EdB, FvG, KJ, wvds, ff). z-s, l5-6 lJdoorn r ex., 25-B 20 ex. (FvG,

§).21-8 Houtrakkerbeemden-west I ex. (pM).31-8 ochtendtrekVrlfhoek 1t ex. (VOD).

Kemphaan 5-4 Aandammergouw ca.40O ex. (M. S-+ Vm il-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder
max. 130 ex. (EdB, GvD, Pi). S-+ím 2l-4 lJburg max.6 ex., op l3-7 150 ex. (EdB, GvD).9-4, l3-4
Osdorper Binnenpolder 7 ex. (JvB, PI. tt-+ ím 2l-4 Kinseldam max. 7 ex. overvliegend, lo-7 3 m. en
3 v. (EdB). ll -4 t/m 17-s Kinsel een lek met max. 5 m. kempend en 10 v. rp. (EdB), op s-7 s0 ex. (pï).
21-4tlm 18-7 lJdoorn max.281 ex., op 22-8 slaaptrek naar lJdoorn (EdB, FvG, KJ). 7-7 avondtrek
vrjfhoek 43 ex. (v0D), t4-8 Vijfhoek 3l ex. over (EdB). l3-9, 24-9 Houtrakkerbeemden-oost resp.3
en 2 ex. (P0.

Watersnip 12-5 0uderkerkerplas 3 ex (RR). Vanaf 31-7 werden tot 1S-9 in totaal 26 ex geteld bij de
avondtrektellingen op de vijfhoe k, met mar 9 op 26-8 (vOD). ln se pL overal in de regio waargenomen.
Bokje t1-4 Schinkelbos 2 ex. UHvO).
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Rosse Grutto 14-7, 11-8,21-8 avondtrekVrjfhoek telkens I ex.,23-8 2 ex. (V0D).21-8 Kinseldam 30

ex. langsvliegend (MvdV).

Grutto 8-5 Asd.Boi Meerzicht I pullus gezien (RvD, PM). l6-5 Schinkelbos 2 juv. (EdB). t +6, I 6-6
lJdoorn 580 ex. (EdB, FvG). l4-6 Um 15-9 avondtrek Vrjfhoek in totaal 2143 ex., max. 338 op t 5-6
(VOD). 13-7 lJdoorn 230 ex. (FvG). tr-z Uburg >50 ex. (GvD).

Uslandse Grutto 5-4 Aandammergouw Zuiderwoude ca. 60 ex. (M. 9-4 Holendrechter- en Bulle-
w'rjkerpolder tenminste 5 ex. goed uitgekleurd (RvD, PM). 13-4 oever Naardertrekvaart 2 ex. (EdB).

RegenwulpVootjaarll-4 Kinseldam 1 er N (EdB). 13-4 strekdam Muiden 1 er neeÍ en 2 ex.ZW
(EdB). t3-4 Marken I ex N0 (WvdW). 13-4lJburg 4x 1 er N-N0 (RvD). l4-4 Nwe.Hemweg 2 ex N0
19.43u. (RvD, PM). 15-4, 27-4 Schinkelbos resp. 1 e)c N en I ex. tp. (RA, EdB, RvD, PM). l7-4 Water-
land-Oost 42 ex (M. tz-+ Landsmeerderveld 6 ex (M. 20-4 Groengebied Amstelland 1 er W (AJ).

21-4 Vrjfhoek gehoord (WvdW). 2-5 Blijkmeer I er NW (NZ). 7-5 Kinseldam a er (hG). Nazomer: 3-7
Durgerdam 1 ex (hGl. 5-7 Vecht Z van Weesp 2 er Z (EdB).9-8 Zeestraat Muiden gehoord (EdB). 2-8
RijperweglexZW(NZ).2-88|'rjkmeerterZW(NZ).l6-sVolgermeerilerZW(NZ).VÍfhoek:31-7
avondtrek 107 er; totaal zomeravondtrektellingen ditjaar 312 ex,3'l-8 ochtendtrek 1 ex [V0D).
Wulp 1l-4 Kinseldam 38 ex (EdB). Vanaf 15-6 avondtrek VijÍhoek totaal 97 er, 38 ex op 31-7 (V0D).

Zwarte Ruiter 6-4,9-4 2-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (RvD, AJ). 13-4 Marken I ex.

(WvdW).20-4 Houtrakkerbeemden-west 4 ex. (EdB),3-9 t/m 24-9 max. t4 ex. t.p. (PT). 2t-4 Kinsel I
ex. (AJ). SO-+ lJburg 1 ex. (PT). 11-6 Durgerdam 1 ex. (HB). 16-6, l3-9 lJdoorn I ex. (EdB).27-8

avondtrekVijfhoek I ex. 1e kj.(\oD).
ïureluur 2l -6 lJdoorn 280 ex. (toG). 12-7 tlm l5-8 avondtrek Vrjfhoek in totaal 65l ex., met max.

286 er op 21-7 (\OD). 31-8 ochtendtrek Vrjfhoek 1 7 ex. (VOD).

Groenpootruiter 15-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. t.p. (WvdW), 5-5 t/m 20-5 max. 6
ex. (JvdB, EdB, fI). '17-4 Landsmeerderveld 1 ex. (M. SO-+ Diemezeedijk 2 ex. (NZ). t6-5 Osdorper
Binnenpolder I ex. (PI.2-6 G. van Lierstraat,Osdorp gehoord (JvB).6-6, t-9,2-9, G-9 lJdoorn t-2
ex. (RvD, GvD, PM, 15, tvl\4.25-6 t/m 3-8 avondtrekVrjfhoek 193 ex. totaal, max. t4t op 3l-7 (\tOD).

5-7 ,6-7 Kinseldam I ex. (EdB, GvD). 20-8 flm 6-9 Schinkelbos max. 3 ex. (RvD, PM, PT). 21 -8 Hout-
rakkerbeemden-west I 4 ex. t.p. (PM).

Witgatje 6-4 16-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I ex. (EdB, WS). 7-4,9-4 Westgaarde I ex.

(JvB). l2-aAandammergouw t ex. (M. 13-4 Marken I ex. t.p. (WvdW).20-4, Houtrakkerbeemden-

west I ex.,21-8 t/m 3-9 mar 3 ex. (EdB, PM, PT).21-4Vrjfhoek I ex. N0 (WvdW).23-4 lntaagpotder
I ex. (Pl').5-7 Kinseldam 1 ex. (Pï.26-6 Kaapstadweg 3 ex. (P0.Vijfhoek: avondtrek fl-7 I ex., '15-8

2 ex., 31-8 4 ex., 1-9 2 ex. (VOD). 12-7 Diemerzeedijk 2 ex. (EdB). l0-8 Laplacestraat 1 ex. over (GvD).

3-8 Um 20-9 Westgaarde/Lutkemeerpolder max.3 ex. (JvB).20-8 t/m l2-9 Schinkelbos max.3 ex.

(RvD, PM, RR, PT).31-8,3-9 ochtendtrekVijfhoek 8 en 5 ex. MOD).2-9 lJdoorn 3 ex. (GvD). 13-9
Poppendammergouw 2 ex. (NZ).

Bosruiter 20-4 Kinsel 1 ex. (WvdW).24-4 Binnengouw, Waterland I ex. (M. 26-4tlm l6-5 Holen-

drechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (EdB, AJ, WS).4-5 Schinkelbos I ex. (PT).23-6 ím 24-8 lJdoorn

max.3 er (RA, RvD, ïvD, PM, 15, tvM, 2-9 en 1t-9 I ex. (GvD, MVl.4-8 Vijfhoek I ex. (GvD).

Oorerloper Voorjaar:2-4 Osdorper Binnenpolder 2 ex. (PT). 16-4 Schinkelbos I ex. (fl). l8-4 De

Groote Braak, Halfweg t ex. [vD). Nazomer: 5-7 rJm 22-8 Kinseldam max. t4 ex. t.p. (EdB, Laurens

van der Vaart, RV). 12-7 Haven-Ballast 2 ex. (NZ). 19-7 tlm 25-8 avondtrek Vrjfhoek in totaal 544 ex.:

19-7 60 ex., 5-8 134 ex., 6-8 97 ex. en op 25-8 nog l6 ex. (VOD).27-7 lJmeer-Ballast 2a ex. t.p. (NZ).

4-8 Vijfhoek 1l ex. t.p. (GvD). 12-9 Schinkelbos I ex. (ffi).

Steenloper 3-7 lJdoorn 1 ex. (tuG). 24-8 tlm I -9 Kinseldam max. >30 ex. (BA, Rob Baars, PM, BO
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WvdS, MV WvdW). 27-8, 19-9 ochtendtrek Vijfhoek telkens 3 ex. (VOD).

Grauwe Franjepoot3l-8 Kinseldam I juv. kort t.p. (PM), vervolgens l-9 t/m 13-9 in lJdoorn wrsch.

hetzelfde ex. tp., en op 5-9 en 6-9 2 juv. (EdB, RvD, GvD, PM, §, MV).

Dwergmeeuw 5-4 ten 0 van de vrjfhoek 1 ex. foer. (EdB, AJ). 20-4 Boezemgemaal Halfweg 1 er in
groep Kokmeeuwe n (EdB). 20-4 Kinselmeer/lJsselmeer 40 ex. 0-N0 alle ad. broedkleed (WvdW). l5-8

avondtrekVijfhoek 1 ex. (V0D).

Zwartkopmeeuw 1-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. (WS).2-4 Knooppunt Gaasperdam-

merweg/A2 1 ex. (GvD). l8-4 Wittenburg I ex. ad.0 (EdB).21-4 lJburg 2 ex. (À/G).30-4 Zunderdorp

2 ex. W (hlG).30-4 Broekzijdse Polder 1 ad. (MvdV). 10-5, 11-5 Houtrakkerhoek resp.2 ex. en I ex.

ad. broedkleed t.p. (PM). 1l -5 PoppendammeÍgouw I ex. 1 
e winter (NZ). 27-5, 'l 6-6 Kinseldam 1 ex.

2e kj. rp. (EdB, WvdW).6-6 lJdoorn 1 er l€ zomer (LS). 1-7 Hoekenesgracht 1 ex. (Alwin Borhem).

11-7 kolonieArena/Ajax 1 er ad. t.p., en op 12-7 I netvliegvluggejuv.: broedgeval (WvdW)' 12-7 lJ-

burg 1 ex. 1e kj. tp. (WvdW).8-8 steiger pont lJplein 1 ex. (NZ).

Kokmeeuw 5-5 Binnengouw 84 nesten, 1 p. met nest in vlier op 2 meteÍ hoogte (NZ). Dat gedrag is

beter bekend bij Stormmeeuwen, die ook wel in dennen broedden in de AW-Duinen.

6-5 Kinseldam tO nesten (NZ).22-5 Molenzijl/llperveld 8 nesten (NZ).27-6 PEN-centrale Diemen

620 ex. (WvdW).3t-7 avondtrek Vijfhoek 180 er (VOD).

Stormmeeuw l4-7 avondtrek Vrjfhoek 16 ex. (VOD). 17-8 Kinseldam 91 ex. (toG).

Zilvermetuw 29-4 Erasmusgracht paring op flatgebouw (RV).

Geetpootmecuw t1-7 Erasmusgracht 1 ex.2e kj.: ring zwart NïÏ8 uit Spanje (RA).2G7 AlbaÍda-

gracht 1 ad. v., met 2 (mog. hybride) juv. (RA). 2-8 ím 20-8 Erasmusgracht 2 verschillende ex. ]e kj.,

één van deze vogels op 24-8 bij de Admiralengracht en op 26-8 aan de 2e Kostverlorenkade (RA,

BO). 2-8, l6-8, Hoekenes I oc 1e kj., dit er op 23-8 aan de Albardagracht (RA). 12-8 avondtrekVrjf-

hoek 1 ex te fj.VOO). 21-8,24-8,28-8 Kinseldam t juv. t.p.1p4 lQ WvdW).25-8 Zeeburgerkade 1

ex. 1e kj. (RA),29-8 Transvaalkade 1 juv. t.p. (GvD).31-8 lJburg 1 ex. (RvD, WvdW). 1a-9 ochtendtrek

Vijfhoek 1 ex (VoD).26-9 Entrepothaven 1 oc ae kj. (RA).

NB: Bij de waarnemingen van Rirud Altenburg gaat het om 12 verschillende exemplaren.

Fontische Meeuw 5-7 Erasmusgracht 1 ex.3e kj. (RA).9-zVenserpolder 1 ex.2el3e kj. (WvdW). t6-
9 Venserpolder I ex 3el4e kj. (WvdW). 25-9 Zeeburgerpad 1 ex. 3e kj. (RA).

Een von de dokbroe-

dende Visdieven in

Wcstpoort voert een

jong, Benzolweg/

Adenhoven, l9juli
2003
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Kleine Mantelmeeuw 15-8 avondtrek Vijfhoek 41 ex. (VOD).

Grote Mantelmeeuw 6-4 Amsterdam-Rijnkanaal I ad. en 1 juv. tp. (EdB). 30-4 Kinseldam 3 ex. (Pi).

5-7 , 13-7,17-8 Kinseldarn resp. 25, 58 en 72 er, alle leeft'rjden (EdB, h,G).

Reuzensttrn 22-8tln È9 op de Kinseldam max 3 ex tegelijk gezien, maar het betrof nu eens 3 ad.,

dan weer I ad. en 2 juv., dus tenminste 5 verschillende ex (RA EdB, RvD. TvD, PM, WvdS, Pt, WvdW).

2&8 avondtrekVrjftroek I ad. (VOD). 14-9 ochtendtrekVijfroek 1 ex (\tOD).

Grote Stern 25-5 Aandammergouw 2 ex. NW (M. 27-6 Kinseldam 3 ex. ad. tp. (RvD, PM). 18-7 Kin-

seldam t juv. (EdB). 20-7 &aar Peterstraat I ex orer (Dik Brijs ).
Msdief 2-4Varkensland 2 er (RVs). 12-aAandammergouw 2 ex (R4.

21-4 Kinseldam 7 ex (EdB), later broedkolonie aldaar: op 22juni bleken er 84 broedpaÍen te zijn
(NZ), later groeide de kolonie nog tot ca. 100 p. Deze kolonie was onderhevig aan ernstíge verstoÍing
door recreanten, tegen wie de autoriteiten niet durfden optreden. 5-7 t/m &9 matc cÍt. 3000 ex t.p.
(velen). 't7-s Binnengouw 5 n€sten (NZ).22-5 Molenzijllllperveld 4 nesten (NZ).31-7 Zekeringstraat,

Westpoort aanwijzingen voor kleine broedkolonie op dak nr. a0 (PM). Enkele dagen later zag Martin
Melchers een nog net niet vliegvlug jong op deze locatie. Dit is het eerste bekende dakbroedgeral

van de Viíief in de gemeente Amsterdam. Er zijn aanwijzingen dat er 5 p. hebben gebroed (M. Mel-
chers, website KNNV-AsdJ.28-6 t/m 1-9 avondtrekVijfhoek in totaal 399 er, max 94ex. op 1-9
(VoD). t-9 l.ldoorn 200 ex. (MV).

Dwcrgstern 0p en rond de Kinseldam de volgende waarnemingen:25-5, 25-5 t ex. (HB, WS), 28-5 1

p. (WvdW), 1-7 ím 30-8 max.2 broedparen en 1 ongepaard ad. er (RA EdB, RvD, TvD, N, PM, § PT,

WvdW) , waarvan er één op 16-7 werd wrstoord door spelende kinderen (PM).0p l8-8 meldde §
een ad. en een jw.. die daaÍna tot eind aug. werden gezien. Een van de vijf adulte vogeli het exem-
plaar dat Buud Altenburg fotografeerde, is in Zeebrugge als pullus geringd: groen boven geel rechts.

Helaas valt niet uit de kleurencombinatie op te maken, wanneer de vogel is geringd, in ieder gelal na

1997 (F. de Ruwe in litt., med. RA).

Zwarte Stern 1 -5 Twiske 3 ex (NZ). 1 7-5, 1 6-6 lJdoorn 1 ex (EdB, RivD). 22-5 Noorder Uplas 2 ex.

(NZ). 8-6 Kinseldam 1 ex (N), rrcrder aldaar in juli malc 1575 ex., aug. max 2998 ex (wlen), op I
sept nog 60 oc (15). 9-7 t/m 1-9 avondtrek Vijfhoek in totaal 1187 ex., max 558 er op 2-8 (VOD).

Witvleugelshrn 1G7 Kinseldam I ad. tp. tot 20.a5u. (EdB).

Brccdend poortje

Dwcfgstcm, Kinxldom,
l2juli 2Oo3

E

P
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Halsbandparkiet 0p 7-4 200 ex noordkant Sloterplas, later in april alles vertrokken (BMK). 6-6

Oosterpark ca. 1000 ex. op slaapplaatl l3-8 1150 ex, in sept. max. 1700 ex (MvdVl.

Grote Alexanderparkiet 2o-4 WC Tigeno I er (tuG). 26-5 Tigeno 5 ex (WL med. RV).

Monniksparkiet 7-5 Binnenkad'rjk 1 ex langsvliegend (WvdW).

Holenduif 13-9 Houtrakpolder 175 ex. (fl).
Zomertortel 30-4 Kinseldam t ex. (FvG). 11-5 Houtrakkerbeemden-oost omg. Middenweg 1 er laag

ZO (PM).9-7 Vrjfhoek I er (GvD). Zt-z Brettenpad, Westelijke Puinstort 1 ex zingend (RvD, PM). 21-7

Westpoortweg th.v. Middenweg, Ruigoord 2 ex t.p. (RvD, PM). 13-9 ochtendtrek Vrjfhoek 1 ex (VOD).

Koekoek 22-4 Groote lJpolder t m. roepend (RvD, PM). 22-4 Schellingwouderbreek 1 er (KJ). 7-5 Bret-

tenpad I v. rossige fase (RvD). 7-7 Udoorn I juv. gevoerd door Kleine Karekiet (KJ).9-8 't Gein bij wind-

molen Delphine I juv. tp. (RvD). lGB slibvelden 0sdorper Bovenpolder I ex (JvB). l&8 Oostranerveld 1

ex (tuG). 30-8 Èereboomweg 1 ex. (NZ). 31 -8, 7-9, I 3-9, I 5-9 ochtendtrek Vijfhoek steeds 1 er (VoD).

Kerkuil 22-4 Driemond I er (EdB).

Steenuil l0-4 Waver 2 ex. (fl). 7-6 Middelpolder onder Amstelveen 1 er roepend (HB). 12-7 Ronde

Hoep 3 er (RvD).

Bosuil 5-5 Baroniestraat 1 er (RW). 29-6 3e fthinkelstraat 2 ex. (Robert Heemskerkl.2ï-B Sarphati-

park 1 ex orardag roepend (RW).

Ransuil 6-4 Flevopark 2 e)C (EdB).3-5 Wittenstraat I ex. op balkon (Robert Heemskerk). T/m l1-5 re-

gelmatig 2 er Westgaarde (JvB, PÍ). 10-6 WC Tuinwijck, Liergouw 1 licht ex. t.p. (EdB), 8-e t ex.

(EdB).7-9 A4 t.h.v. Schipholtunnel 1 ex. (fl).
Velduil 15-4 Schiphol-Rijk 1 ex. rondvliegend, uiteindelijk neer op lantaarn Reykjavikweg 20.30u.

(RA RvD, PM).

Giemraluw 13-4 Centrum Amsterdam 2 ex (WvdW). 2O-4 BÍettenzone 2 ex (EdB). 20-4 Langswa-

ter, 0sdorp 3 ex. (fl). I a-8 Vijftroek 2 er (EdB).

lJwogel 2-d14-4 Osdorper Binnenpolder 1 ex (Pt).20-6WC Osdorp 1 er (Ruud Smit).9-+ Nieuwe

Meer I ex Z (Rutger van Ouwerkerk). 25-5 West-Batterij Muiden 1 ex. (Jan Timmer). 28-5 De Krijgs-"

man 1 ad. (WvdW). 3-6 Íhinkeleilanden 2 ex. (LD). 15-6 ím 14-9 Groote lJpolder en De Kluut mar

2 er (RvD, PM, RR, NZ). Broedgevallen op het C5M-tendn aan de Bauduinlaan (Ruigoord/Halfweg):

van het eerste brordsel jongen uitgevlogen omstreeks 21 -5, tweede omstreeks 25-7 en het laatste

mislukt doordat de nestgang is ingestort (NZ). ln de buurt van dit broedgeval, op ong. 500 meter

Op de ochtend von 3 mei 2OO3 trofeen
bewoonstervon De Wittenstmot een

Ronsuil oon op hoor balkon

à
e
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daawan, was een broedverdacht trio, 1 m. 2 v., present: gedeeltel'rjk uitgegraven gang in geschikte

wand, prooioverdrachten, voedseltransport (M.Schmitz, med. NZ).

17-6 tud.Bos, Banaan 2 ex. (DK). 21-6 Asd.Bos, Meerpad 1 ex. naar W (PM). 29-6 bij Maxis, Diemen 1

ex. (NZ).8-7 Gemaal Rijnland I ex. (ïvD).20-7, 1O-8, 17-8 tenein t.o. Maxis resp. t, I en 2 ex. (NZ).

21-7 tlm I 4-8 max. 3 ex. Vrjfhoek (EdB). 10-8 Ballastbos 1 ex. (NZ). Het ligt voor de hand dat waar-
nemingen van de groep van max. 3 ex. die bij Maxb Ballast en Vrjfhork zijn gezien op dezelfde vo-
gels slaan. 27-8,21-9 Lutkemeer I ex. (JvB).3-9,6-9 lJdoorn/Kinselbaai 1 ex. tp. (RvD, hG, PM). t2-
9Jaap Edenbaan 1 ex. (PeterJongejans). t+-9 Kabelweg 1 ex. gehoord (PM). t+9
Spaarnwoudeneen 1 ex. (PM).21-9 Westgaarde 1 ex (JvB).

Draaihals 30-8 lJdoorn 1 ex. (§). 3-9 Spaarndammerdijk b'rj De Es ran Sparenwou I ex. Z (Pï).

Groene Specht Van 7-3 t/m 12-4 Vliegenbos 1 territorium, maar geen jongen gezien (NZ). l -a Oever-

landen N.Meer 1 ex. (RR). 6-4 Zorgvlied 1 ex. gehoord (EdB). 6-4 Amstelpark 1 ex. gehoord -dezelfde?

(EdB). a-+ Sloterpark t er (f0. ts-4, t7-6,8-9 Kalfjestaan I ex (EdB).30-4Zunderdorp I ex (pI).26-s

Bijenpar( Eendrachtpolder 1 er (PI). 26-5 Westgaarde 1 ex roepend (JvB). 27-5 Wielerbaan Sloten 1 ex
(JvB). +6 Westelijk Halfrond, Amstelveen 1 er over (DK). 16-6 Sloterparkbad 1 er overvliegend (WL

med. RV). l9-7 Westgaarde 1 ex. UvB). 9-8 Sportpark Spieringhorn I ex. (TvD). 16-8 Jeanne d'Arclaan

gehoord (RvD). 3-9 T. Schreursweg, Eendrachtpolder 1 ex. roepend (PM). 0-g Sportpark De Eendracht/

Haarlemmerweg 1 ex. (TvD). 24-9 tlm l9-l0Vrjfhoek en Haven-Ballast 1 juv. er t.p. (GvD, NZ).

Grote Bonte Specht Een of meer ex. hebben rond de Sloterplas lantaarnpalen uitgekozen als roffel-
plaats (P. Poelstra, med. RVop 10-4).

Kleine Bonte Specht 1-6Asd.Bos 1 ex. (RW). l8-8,21-SVrjfhoek 1 ex. (GvD).

Boerenzwaluw 2-4Zijkanaalt, westoe\rer 1 ex. 5-4 lJburg 1 ex. (EdB). 14-9 ochtendtrekVrjfhoek
517 er NIOD).

Owerzwaluw 14-4 Ouderkerkerplas 3 ex. (WS). l6-4 N.Meer, Asd.Bos l0 ex. N (PT). 25-4 Ouderker-
kerplas 5 ex., later meer (EdB). Mei/juni kleine kolonie Lutkemeerpolder bij Ringvaart: ca. 20 nesten
(Pï; zie ook het Huiszwaluwartikel in deze Gierzwoluw). 5-6 Westpoortweg, Ruigoord nestwand in

zandhoop: 14 nesten (RvD. PM, fl;21-7,29-7 nq enkele van de ca. 15 gaten bezet (RvD, PM). O-Z

Lutkemeerpolder 58 nesten in ten dele afgegraven d'rjklichaam (JvB, Pï); volgens een telling waren er
op 31-5 63 nesten (Erik Wokke). 1 6-7 Kleine Poel Asd.Bos 1 ex. (EdB). 24-8 Vereenigde Binnenpolder
1 ex. foer. tussen Boeren- en Huiszwaluwen (PM).

Huiszwaluw l5-4 Laplacestraat 1 ex. (GvD). l7-4 lrndsmeerderveld 3 ex. (M.
Graspieper l2-4 gigantische doortrek langs Waterlandse Zeedijk (RA, RvD, PM). 13-4 idem b'rj haven

Muiden (EdB). l7-4 lnlaagpolder ca. ,+00 ex. (EdB).

Roodkeelpieper 13-4 Marken 1 ex. bijna broedkleed t.p. (WvdW).

Boompieper l3-4 Marken 29 er t.p. (WvdW). '13-4 haven Muiden 2 ex. olrer (EdB). l7-4 landsmeerder-

veld 1 e)c (F/). l9-4 Noorder lJplas 2 ex {NZ). 20-4 Brettenzone I ex zingend (EdB). 4-S Twiske I elc
(NZ).SO-4, l3-9, l4-9, 15-9 ochtendtÍekVijfhoeksteeds 1 ex. (V0D).7-9 Lutkemeerpolder'l ex Z (JvB).

Oeverpieper 18-9, l9-9 ochtendtrekVrjfhoeksteeds I ex. (VOD). 18-9 Kinseldam 1 ex. (MV).

Waterpieper 5-4 Waterland 3 ex. (WvdW). 5-4 lJdoorn 2 ex. (RvD, PM). 0-+ Kinsel 1 ex. broedkleed

t.p. (WvdW). 6-4 Middelpolder onder Amstelveen (EdB). 8-4 gehoord De Kluut, Batte rij en Houtrak-
kerbeemden-oost (RvD, PM). l2-4 lJdoorn 2 ex. (RÀ RvD, PM). 14-4 0sdorper Binnenpolder 2 ex.

(Pï). 1 8-9, 30-9 ochtendtrek Vijfhoek telkens I ex. (VOD).

Duinpieper 30-8, 14-9, 1 5-9 ochtendtrek Vrjfhoek steeds 1 ex. (VOD). 7-9 Vijfhoek 1 ex. (WvdW).

Gele Kwikstaart 9-4 Osdorper Binnenpolder 2 ex (JvdB). 13-4 haven Muiden 1 er 0 (EdB). 13-4 0ver-
diemerpolder I m. {NZ}. 1 6-4, 27-4 Schinkelbos 2 ex. (EdB, PT). 1 7-4 lnlaagpolder 2 ex. (EdB). 2S-4 Ho-
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lendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex (EdB). la-SVrjfhoek 2 ex. (EdB, GvD). 1-9 lJdoorn 5 ex.(tvM.

Noordse Kwikstaart l5-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 m. (GvD).

Grote Gele Kwikstaart l6-4Schinkelbos 1 ex. (DK). 13-9 t/m 30-9 ochtendtrekVijfhoek in totaal 14

ex., max.5 ex. op 26-9 (V0D).24-9 Houtrakkerbeemden-west 1 er (Pï).29-9 Boezemgebied Rijnland

1 ex. N (JvB).

Witte Kwiktaart 10-9 Kinseldam >150 ex. (L5).

Rouwkwikstaart 3-4 Schiphol-Oost 1 v. (WS). 5-4 t/m l2-5 lJburg max. 2 ex. m.v. (RÀ Jeroen Brand-

jes, EdB, RvD, AJ, PM, WS, FV). 8-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 v. (WS). l1-4 Kinseldam 1

ex. (EdB). 11-7 Schiphol-Rijk 1 ex. gepaard met Witte Kwik, 3 jongen (J. van der Woude).

Hybride Rouwkwikstaart x Witte Kwikstaart 5-7 lJburg mogelijke hybride: 1 erg donker ex. (EdB).

Pestvogel 13-4 Marken 1 ex. N0 (WvdW).

Blauwborst 5-4Vijfhoek 1 ex. zingend (EdB).6-4, 25-4 Ouderkerkerplas 1 m. zingend (EdB). l2-4
ím eind april 1 m. zingend Lutkemeer: territorium, het eeíste voor deze polder (JvB). 17-4 lnlaagpol-

der 1 m. zingend (EdB). 20-a Gemaal Halfweg 1 m. zingend (EdB). 12-7 Diemerzeed'rjk I ex. zingend
(EdB).30-8 lJdoorn 1 ex. (§).
Nachtegaal 15-4 Nieuw Brettenpad 1 ex. zingend (RvD, PM). '19-4 Noordelijke Oeverlanden N.Meer

I er (ff). Territorium Bijenpark Eendrachtpolder (BMK).

Gekraagde Roodstaart l3-4 Marken I m. winterkleed (WvdW).2.l-4Vrjfhoek 2 m. t.p. (WvdW). 1-5

Twiske 1 zingend, 't territoÍium (NZ). ft-a Ballastbos I v. (NZ). l4-9 Vijfhoek 1 v. (NZ). 29-9 West-

gaarde 1 v. (JvB).

Zwarte Roodstaart l-4 Philipstoren, Amstel 1 ex. zingend (HB). 6-4, l9-4 Wittenburg 1 m. zingend

(EdB). l3-4 PEN-centrale Diemen 'l v. (NZ). 18-a Broekzijdse Polder I ex. (WS).25-4 Piet Heinkade I

ex. zingend (RivD). 26-4 Petroleumhavenweg 1 m. zingend, later, in juli, tenminste 1 m. zingend omg.

Centrale Hemweg (RA, RvD, PM). 30-4 Mauritskade 1 ex. (F'I).Gehele periode diverse ex Oostelijke

lJ-oever (AVN). Zingende mannetjes: Melissaweg, Distelweg, Neveritaweg, 0ndinaweg, Hamerstraat,

Papaverweg, Asterdwarsweg, C. Douwesweg, Toetsenbordenweg, Vasumweg (NZ). 2-7 Marinierskade

1 ex. (C. Veenman). 20-9 Amerikahavenweg 4 ex. [tvD).
Roodborsttapuit 4-4 De Kluut 1 m. t.p. (RvD, PM). 13-8 Vereenigde Binnenpolder 1 ex. (RR). 20-8

Schinkelbos 1 oc t.p. (RvD, PM).

Paapje Voorjaar: l7-4 Schinkelbos 6 ex. (DK). 18-4 Broekzijdse Polder 1 m. (WS). 21-4 De Nes 1 m.

(NZ). 25-4 Spaarnwouderveen 1 m. (RvD, PM). 7-5 Vereenigde Binnenpold€r 'l m. t.p. (RvD, PM). l4-5
Groengebied Amstelland 1 m. (RR).

Najaar:4-8 t/m 5-9 Schinkelbos max. l2 ex. (RvD, KE, PM). l0-8 Lutkemeerpolder 3 ex. (JvB). 17-8 Haven-

Ballast 2 ex. (NZ). 25-8 Asd.Bot 0everland N.Meer 1 er (RvD, PM). 2-9 Spaarndammerdijk bí Crayenstein

2 ex (PM).3-9 Vrjfhoek I ex. (VOD). 5-9 Zwarte Gouw 1 er (NZ). 28-9 Broekermeer 2 ex. (NZ).

ïapuitVoorjaar: 12-4,15-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I m. tp. (WS, WvdW). l6-4,5-5 Lut-

kemeeÍ 1 ex (JvB). l6-4 Schinkelbos 1 ex (PÍ). '19-4 Landsmeerderveld 2 ex (NZ). 20-4,28-4 Poppen-

dammergouw max.6 ex - 4m.2 v. (WvdW, NZ). 2O-4,22-4,23-4 HoutÍakkerbeemden-oost/lnlaag-

polder max 1 m. en 2 v. tp. (EdB, RvD, PM, m.22-4 Boezemkanaal Halfweg I m. t.p. (RvD, PM).24-4

Binnengouw, Waterland 5 er (M. 27-4,30-4lJburg resp. 1 en 4 ex. (EdB, m. 30-4 Diemerzeedijk 2

ex. (NZ). 4-5 0uderkerkerplas 4 ex (l-aura Dorst). 1 6-5 Twiske 1 ex. (NZ). 2,f-5 Haven-Ballast 3 ex.

(Nz).

Najaar:23-8,28-9 BroekermeeÍ max.5 ex. (NZ).24-8 Haven-Ballast I ex. (NZ).25-8 Spaarnwouder-

veen 4 ex t.p. (PM). 25-8 Ad.Bos, Schinkelbos 8 ex. (RvD, PM).30-8 Rijperweg I ex. (NZ). 4-9

Middenweg, Westpoort 4 ex. (PM). S-S Poppendammergouw 1 ex. (NZ).6-9 Australiëhaven 1 er
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(TvD).7-9, 14-9,24-9 ochtendtrekVrjfhoek telkens t ex (V0D). t3-9 lnlaagpolder3 ex (P0. t+9 RU-

perweg 2 ex. (NZ).20-9 Dijkeinde 2 ex (NZ).

Beflijster 1l-4 Koenenkade, tud.Bos, I v. (iHv0). 16-4, t7-4 khinketbos I m. (DK).21-4 De Bunkers,

Vijfhoek t m. (WvdW). 22-4 Rioolwatezuivering Zeeburg 4 m. I v. naar 0 (WL).

Kramvogel '16-4 Holendrechter- en Bullew'rjkerpolder 400 er (WS). 17-4 Binnengouw I 200 ex. tp. (M.
17-5 lJdoorn I ex. t.p.:geen nestindicerend gedrag (EdB, RivD).28-9 ochtendtrekVijfhoek I ex (VOD).

Zanglijster I3-4 Marken 150 ex. t.p. (WvdW). 17-4 Landsmeerderveld 150 er t.p. (M. 3O-S och-
tendtrek Vrjfhoek 192 ex. (V0D).

Koperwiek 2l -4 lJdoorn I ex. t.p. (EdB). 26-9 ochtendtrek Vrjfhoek I ex. (\OD). 26-9 Osdorperweg,
Osdorp I ex. (Trees Kaized.

Grote Lijster 13-4Marken3ex.t.p.(WvdW). 16-4Westgaarde4ex.foer.(JvB). t-STwiske2ex., later
werden hier 2 territoria vastgesteld (NZ). 27-5 Vishoekerpad, Bannebuikloot, Asd.Noord I ex. zin-
gend in els (FU). Z0-9, 30-9 ochtendtrek Vrjfhoek steeds 2 ex. (VOD).

Grasaanger 30-8 Overdiemerpolder 1 ex. t.p. (GvD, WvdW). 0p 3l -8 en op 1 4-9 Knooppunt Overdie-
merpolder A9-Al hetzelfde ex. tp. (o.a. RivD, RvD, GvD, WvdW). Dit is het tweede geval voor de regio
Amsterdam, op steenwoÍp afttand van het eerste (sept. tg9g) op de Vrjfhoek.
Sprinkhaanzanger 1 7-4 tlm 23-4 Brettenzone max. 3 ex. zingend (RA, EdB, RvD, PM, PT).

Snor 21-4 Frankendael 1 ex. een voor deze soort m.i. ongebruikelijke plek midden in de stad (AJ).21-4 De

Kluut I er (F't). S0-+ lJdoon 1 er (PÍ).30-7 Asd.Bos, Oeverland N.Meer 1 ex zingend (RvD). Klaas en Kees

Eigenhuis hadden hier vanaf mediojuli een zingend exemplaar. Helaas, net te laat voor een territorium.
Spotvogel 8-5 Schinkelbos 1 ex. zingend (RvD, PM). l8-5 Chirurgijnsweg, Weesp I ex. (EdB). 12-7
Ronde Hoep Voetangel I er (RvD). 1 2-7 Diemezeedijk I er (EdB). t -9, 2-9 tJdoorn I ex. (GvD, MV).

Waterrietzanger 30-8,3-9 lJdoorn resp.l ex. en wrsch.2 ex. (LS).

Rietzanger 14-4,20-4 Brettenzone resp. I en a ex. (EdB, PT).

Eosrietzanger 26-4 Gaasperzoom 2 ex. zingend (WS). 2S-4 Brettenzone I ex. (PT). '10-5 Spaarnwou-
derveen 1 ex. zingend (PM). 17-5 lJdoorn I ex. (EdB).

Kleine Karekíet 22-4 Houtrakkerbeemden-oost N van Hoeve Catharina I ex. zingend (RvD, PM). 23-
4 Kalfjeslaan 1 ex. gehoord (EdB). 23-4 Brettenzone 2 ex.; De Kluut I ex. (RvD, PM).

Grote Karekiet ll-5 t/m 25-5 Noorder lJplas 1 ex. zingend (NZ).3-6 Ouderkerkerplas I ex. (HB).

Grasmus 20-4 Brettenzone 1 ex. (EdB),28-a 2 ex. (PïJ.

Braamsluiper 18-4 Ringweg tegenover Hoeve Catharina t ex. Íatelend (PM). 2t-4 Brug over de

Ringvaart bij Lutkemeer/Lijnden 1 ex. (PI). 26-4 Zeeburgia I ex. (FV). 1O-5 Holendrechter- en Bulle-
wijkerpolder 1 ex. (WS). 10-9 Bloemgartensingel, Middelveldsche Akerpolder I ex. (RR).

Tuinfluiter 2l-4 Nwe.Hemweg 1 ex. zingend (RvD, PM). 21-4 J.P.0udstraat, Geuzenveld, I ex. (PI.
21 -4 oude waterzuivering Zwanenburg 1 ex. (PT).

Zwartkop I -4 Amstelglorie 2 ex. zingend (HB). 1 5-4 Kalfjeslaan 1 ex. gehoord (EdB). 5-9 ochtendtÍek
Vrjfhoek 3 er (VOD).

Bladkoning 28-9 A SchweiEerlaan, Kudelstaart 1 ex. (KE).30-9 Watercirkel, Amstelveen ï ex. (med.

GvD op AVN).

Fluiter 21-4 Frankendael I ex. (AJ).

Ïjiftjaf 3-a Het beestje met afwijkende fitisachtige zang zong nog steeds bij de Oostelijke Puinstort,
Brettenpad, later ontwikkelde de zang zich steeds meer naar gewone tjiftjafstrofen (RvD, PM). t3-9
t/m 28-9 ochtendtrek Vijfhoek in totaal 25 ex., max.9 op 26-9 (VOD).

Vuurgoudhaantje 19-5,22-5,26-5 Rioolzuivering, Eiland Zeeburg bij tankstation Kriterion, 1 zin-
gend ex. (WL, med. RV). S-g Laan van Kronenburg, Amstelveen 2 ex. (EdB). 4-9 Petroleumhavenweg 1
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ex. zingend (PM). 5-9 oostenburgervooÍstraat 1 ex. 1e kj. t.p. (WvdS). 6-9 vanafdeze datum weer

present Westgaarde (JvB). 11-9 Brettenpad enkele t.p. (PM). 13-9, l4-9, 15-9 ochtendtrekVrjfhoek

resp. 2, 2 en 1 ex. (VOD). 19-9 Vrjfhoek enkele (GvD).

Grauwe Vliegenvanger 29-5 Frankendael 1 ex. (HB). 12-7 Ronde Hoep 1 ex. (RvD). 19-7 Bisonweide,

fud.Bos I ex. (EdB).29-7 Noorderweg boomgaaÍd omg. Machineweg 1 ex. roepend in windsingel

(RvD, PM).

Bonte Vliegenvanger l4-4 Westgaarde I v. (JvB).3t-8 0ostenburgervoorstraat I ex. 1e kj. (WvdS).

4-9 Flevopark 1 ex. (M.7-9 Westgaarde I ex. (JvB).

Baardmannetje ln de zomermaanden Houtrakkerbeemden en De Kluut broedgewllen.

9-8 Vm 30-9 De Kluut >15 ex. gehoord en gezien (JvB, PM, RR, PÏ. 14-9,21-gVrjfhoek 2x I ex.

(\CID).27-9 Noorder lJplas 2 ex. (NZ).

Staartmees 26-9 ochtendtrek Vrjfhoek 1 3a ex. (VOD).

Matkop 9-7 t/m l1-8 Westgaarde 1 ex.; le waarneming op deze locatie (JvB). 1-8 Twee roepende ex
langs het Brettenpad (PM).

Zwarte Mees 7-4 Vijfhoek 1 ex (GvD). I 3-9 Vm 26-9 ochtendtrek Vijfhoek op 5 data in totaal 1 23 ex.,

max.95 eK op 26-9 (VOD). 15-9 vanafdeze datum pÍesent op Westgaarde (JvB). l7-9 Lutkemeer-

polder 4 ex (JvB). 29-9 Flevopark I ex. W.
Pimpelmees 26-9 ochtendtrek Vijfhoek 131 ex. (VOD).

Boomklerrer 3-9, 7-9, 15-9 ochtendtrekVrjfhoek steeds I ex. (\t0D).

Buidelmees l3-9, l4-9 ochtendtrekVrjfhoeksteeds 1 ex. (V0D). 19-9VÍfhoek t v. (GvD).

Boomklener z1-4, 5-4, l2-4Vondelpark tenminste 2 ex. (RAn RvD, PM, RR, RV). 6-4 Frankendael 1 er
gehoord (EdB). 6-4 Flevopark I ex. gehoord (EdB). l0-4. 1 5-4 Asd.Bos, Noordkant 2 tenitoria (PM).

15-4 Asd.Bos in terrein tusse n Geitenboerderij, Heemtuin en Meezicht 3 ex. (BMK). 13-4 Kogger-

bosch Muiderberg 1 ex. gehoord (EdB). De Artis-vogels zijn vermoedelijk vertrokken naar het Ooster-

park (WvdW, 5-5-03). 25-5 ïh'rjssepark 1 p. met jong (Hein Kloos, med. RV).

Wielewaal 3l -5 Westhoffbot Spaarnwoude 1 ex. (PïJ.

Roek Aantal nesten b'rj speeltuin Zeeslag aan Bramzeil l9 (F/, NZ). 12-4 Het Schouw l4 nesten (FV,

NZ). 26-4,4-5 De Hoge Dijk resp. 2 en 3 ex. (WS). 18-5 LaplacestÍaat I ex.0-N0 (GvD).

Spaanse Mus 4-5 Schinkelbos 1 m. t.p. (PT). Dit geval is ingediend bij de CDNA (Commissie Dwaal-

gasten Nederlandse Avifauna); indien aanvaard zou dit het I e geval z'rjn voor de regio Amsterdam.

Ringmus '13-4 Noordpolder beoosten Muiden 1 p. (EdB). 15-4T. Schreunweg, Eendrachtpolder 1 p.

nestelend (Alwin Borhem). 9-8 t/m 17-9 Lutkemeerpolder boerderij De Melkweg max. 11 ex. (JvB).

Keep 29-9 Westgaarde 1 er over (JvB).30-9 DoortrekVrjfhoek I ex. (VOD).

Kneu 6-4 Middelpolder onder Amstelveen 2 ex. (EdB). 27-4tlm'15-7 Schinkelbos max.4 ex. (EdB).

barmsijs 15-9 ochtendtrek Vrjfhoek 1 ex. (VOD). 30-9 Ringweg Zeelandia I ex. W (PM).

Sijs 25-6 Stadionkade 4 er O (RvD). Een behoorlijk zeldzame soort in Amsterdam in de zomer. 15-9

ochtendtrekVrjfhoek 5l ex. (V0D).

Appelvink 22-5 jachthaventje Sloterplas I roepend ex. (WL). 23-6 Asd.Bos omg. Radar 1 ex. t.p.

(PM).30-7 Asd.Bos, Kleine SpeelvUver 1 ex (RvD).

Goudvink 30-8,25-9 ochtendtrekVrjfhoek t ex (V0D).

Oranjekaakje Estrildo melpodo 28-6 Rietland Nieuwendam 3 ex., w.o. I m. (NZ): deze pietjes zijn van

Afrikaansen huize.

lJsgors 1 9-9 ochtendtrek Vrjfhoek t ex. (VOD).

Geelgors 14-9 Schinkelbos I ex. (JHv0).

OÉolaan 16-9 0uderkerkerplas I ex:juv/v. (WvdW). l8-9,26-9 ochtendtrekVrjfhoeksteeds t ex. (V0D).
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NAGEKOMEN BERICHTEN

Smient In december 2002 bevonden zich ongeveer 19.0@ ex. op de Ouderkerkerplas (PB).

Sperwer 10-1-03 een mannetje teruggemeld dat zich enkele dagen eerder had doodgevlogen tegen

een woning aan de Lijnden. Deze Sperwer is als nestjong geringd op 22-6-99 in de tuin van hetThe-

aterinstituut aan de Herengracht 174 (Bert-Jan Bol, med. RV).

Grote Lijster 26-1, 8-2-03 Westgaarde 1 ex. zingend (JvB).

Kruisbek 10-l -03 Asd.Bos omg. Hooglanderweide 7 er (PB).

Roodmus 3-7-00 1 zingend exemplaar gehoord bU de Vijfhoek (MV).

Appelvink tot begin maart 2003 1 p. waargenomen in Amstelpark, met zang (PB).

ANDERE SOORTEN

Vleermuis Gen. sp. 15-4 Wittenburg 1 groot ex. (EdB).

Wczel 17-5 Schinkeleilanden 2 ex. (LD). 1-8 tud.Bos bij Bosmuseum, Meezicht 1 er (Bart de Knegt).

Hermelijn 20-4,7-5 Kinsel steeds I ex. (EdB, NZ). 15-5 fietspad langs Gouwzee 1 ex. (NZ).28-5 De

Kluut, b'rj Halfweg 1 ex. zwemmend (RvD, PM). ll-6 Oeverlanden N.Meer 1 ex. (RR). 6-7 Duiven-

drechtse Polder I ex. (HB). 30-8 Twiske 1 ex. (NZ).

Bunzing 1 5-4 Asd.Bor Oeverpark Meerzicht 1 ex. (PM). 3-6 Spoordijk bij Schinkeleilanden 1 ex. (LD).

1 7-6 Asd.Bos 1 doodgereden ex. (DK).

Vos 7-4 Vijfhoek 1 ex. (GvD). 20-4 Boezemgemaal Halfweg I ex. (EdB). 9-6 twee jonge beesten bij

spoorviaduct Brettenpad (PT). tZ-Z Bauduinlaan, Ruigoord/Houtrak 3 jongen (NZ).

Eekhoorn 10-7 Balkan, Asd.Bos I schuw ex. (BMK).

Roodwangschildpad 28-5 Kalfeslaan 1 ex. (EdB). De hele periode ook enkele grote ex. t p. Bretten-

pad t.h.v. WC De Bretten (RA PM).

Schildpad Gen. sp.26-7 Groote lJpolder 1 er (NZ).

Vroedmeesterpad Vanaf 2l -5 een vorig jaar uitgezette stinse-populatie blijkt zich staande te hou-

den met ca. 6 er (t8-z) in de tuinen aan de Laplacestraat (GvD).

Rugstreeppad 7-6 Middelpolder onder Amstelveen meerdere ex. (HB). l8-7 in het koor van Vroed-

meesters van de Laplacestraat nog een bewijs van spontane generatie: I ex. (GvD).

Vroege Glazenmaker ln juni talrijk in de Bretten en de Noordkant van het fud. Bos, verder 3 teÍrito-
ria in het Flevopark (PM, JV).

Zwarte Heidelibel 8-9 Flevopark 1 ex. (JV).

Steenrode Heidelibel 25-9 Flevopark I p. copula (JV).

Windepijlstraat 11-8 Schipholdijk Asd.Bos 1 ex. (EdB).

Glasvleugelpijlstaart 1 5-8 Bijenpark Eendrachtpolder 2 ex. (BMK). Deze soort wordt nogal eens ver-

ward met de Kolibrievlinder. De Glasvleugelpijlstaart heeft, zoals de naam suggereert, doorzichtige

vleugels. Hij heeft een naar achteren taps toelopend abdomen. De Kolibrievlinder heeft ondoonich-

tige vleugels, voorvleugels bruin en achtervleugels oranjeachtig. Het abdomen is bolrond, waardoor

het lichaam een klokvorm krijgt. Bovendien is het abdomen zwart met een cirkel van grote witte
vlekken. Beide soorten hebben een lange roltong en foerageren vliegend, waarbij een diepe brom-

toon wordt voortgebracht

Kolibrievlinder I -8 WC Tuinwijck 1 ex. ULK). l1-8, l6-8 Schipholdijk Asd.Bos 1 ex. (EdB). 24-8 Wittenburg

1 ex. even op Geranium (EdB). l8-8 Binnenkadijk 1 ex. (WvdW). l7-9 Feike de Boerlaan t ex. (M.
Groot Avondrood 10-8 Geitenboerderij, tud.Bos t rups (EdB).

oranje Luzernevlinder l-8 Schinkelbos 1 ex. (Bart de Knegt).25-8,3-9,4-9 Middenweg, Houtrak-

polder max.6 ex. (PM).
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citroenvlinder '13-4 Muiden, dijk 1 ex (EdB). t3-4 Koggerbosch Muiderberg 1 ex (EdB).25-4, l6-5
0uderkerkerplas 1 ex (EdB). t9-7 khiphotdij( Asd.Bos t m. en I v. (EdB). 8-8 WC Tuinwijck I ex (EdB).

Klein Geaderd Witje 16-4 Spaarnwouderveen 1 ex. (JvB).

Landkaartje 7-4 Natuurparkvrije Geer I ex. (JvB).20-4 Boezemgemaal Halfweg I ex. (EdB). l2-7
Diemerzeedijk I ex. (ch. van Haagen, med. EdB). t5-7 Kalfjestaan I ex. (EdB). 23-7 Fortvijfhuizen 4
ex. (EdB).2-9, 3-9 Kerkweg I ex. in tuin (PM).4-9 Balkan, Asd.Bos r ex. (BMK).

Atalanta 28-4 Uitdam I ex. (NZ).3-5 Westgaarde 2 er (JvB). l2-7 Diemerzeedijk 7 ex. (EdB).

Distelvlinder l6-5 Schinkelbos 1 ex. (EdB). 8-6 tJdoorn 1 ex. (AJ). r2-7 Diemerzeedijk 7 ex. (EdB). l6-
7 Schinkelbos 2 ex. (EdB). 23-7 Fort Mjfhuizen 7 ex. (EdB).

Dagpauwoog 12-7 Diemerzeedijk a3 ex. (EdB).

Gehakkelde Aurelia ln juli op ca. 10 plaatsen in tud.Bos, de Westelijke Tuinsteden en Spaarnwoude
gezien (BMK). l2-7 Diemerzeedtk,23-7 spieringweg vrjfhuizen, 7-B Kalfjestaan, aile I ex. (EdB). s-9
bmpenistenstraat div. rupsen op Hop (Rob Baars, med.EdB).

Boomblauwtje 20-4 Wittenburg 1 ex. (EdB).

lcarusblauwtje 7-5 NatuurparkVrije Geer I ex. (JvB). 12-7 Diemezeedijk 10 ex. (EdB).

Bruin Blauwtje I 6-5 schinkelbos I m. (EdB). l2-7 Diemezeedijk I ex. (H. schut, med. EdB). 23-7
FortVrjfhuizen 1 ex. (EdB).

Kleine Vuurvlinder 20-4 Wittenburg I ex. (EdB). 29-6 Ballastbos 1 ex (NZ). t 2-7 Diemerzeedijk I ex.
(EdB).

Argusvlinder Veel waarnemingen in Spaarnwoude (PM). 23-7 Fort Vrjfhuizen 3 ex. (EdB).

Hooibeestje 23-SVrjfhoek I ex. (NZ).

Bruin Zandoogie 12-7 DiemerzeedUk 9 ex. (EdB).

Bont Zandoogje 6-4,20-4 Haven-Ballast resp. I ex en 5 ex. (NZ).8-7 Flevopark enkele ex. (JVl.23-8
Ballastbos 5 ex., 21-9 Haven-Ballast en omg. 34 er (NZ). r3-9 Vijfhoek 5 ex. (NZ). t3-9 Blijkmeer l
ex., volgens de waarnemer niet eerder in Waterland gezien (NZ).

lleivlinder 23-7 FortVrjfhuizen ï ex. (EdB).

Meikever 4-6 Fahrenheitstraat 1 ex. (AJ).

Afkortingen

AJ

AVN

BMK
BO

DK

EdB

FV

h,G
GvD

HB

JHvO

JLK

JV

JvB

JvdB
KE

KJ

LD

§
MV
MvdV
NZ

PB

PM

PÍ
F/

Auke Jansen

Amsterdams VogelNet
Bert en Mieneke Kamp
Bernard Oosterbaan
Dirk Kan
Ellen de Bruin
Frank Visbeen

Frank van Groen

Guus van Duin
Henk Bakkenes

Jan Hendrik van Oers
Jip Louwe Kooijmans
Jikke Veltman

Jan van Blanken

Joop van den Erink
Klaas en Kees Eigenhuis
Kees Jonker
Leo Doolaard

Laurens Steijn
Martijn Voorvelt
Marc van der Valk
Nirk Zijlmans
Patrick Eergkamp
Paul J, Marcus
Paul Tak

Piet vlíetstra

RA Ruud Altenburg
RivD Ricardo van Dijk
RR Rutger Rotscheid

Rl/ Ruud Vlek
RvD Ronald van Dijk
RVo RenéVos
RW René Wolben
TvD Teun van Dijk
!í00 VogeloverlegDiemen
WL Wil leurs
WS Will Schep
WvdS Wim van der Schot
WvdW Willem van der Waal
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Ontva ngen literatu u r
Jan van Blanken

FicedulO ftwentse Vogelwerkgroep), jg. 32, 2003 nr. 2
o Herinneringen aan RA.B. Luiken.
e Midwinterwatervogeltelling Twente 2003.
o De Swarovski ATS 80 HD.

e Broedvogelinventarisatie Lonnekerberg 2003.
o De Losserse Ooievaars.
r Waarneming van een Kuifkoekoek op de 0eleman.

Fitrs (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland), jg. 39, 2003 nr. 3
o Vogeltrek en het landschap; Regionale simultaantellingen landtrek anders bekeken.

De meeste trek vindt plaats langs de kust. De Veerpolder scoort het laagst.
r Water- en roofoogels 2003.

Evenals 2002 was tijdens deze januaritelling de Meerkoet de talrijkste soort met 9342 ex. ge-

volgd door de Smient met 6442 ex Het aantal Wilde Eenden nam met 300b af tot 5183 ex. ln to-
taal werden 1 27 Buizerds geteld, waarvan 47 in Spaarnwoude.

o Vaste pleisterplaats van rietganzen in Zuid-Kennemerland en Zaanstreek.

ln de lnlaagpolder maximaal 310 ex. in januari 2003.

De Grouwe 6ons (stichting Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevotand), j9. I9, 2003 nr. 2
. Vogeltrek lJmeerdijk najaar 2002.
r Big Day 2003.

Nieuw Flevorecord 1 40 soorten.
o Tuinwaarnemingen winter 2002 - 2003.
o Avifauna maart 2003 t/m juni 2003.

Roepende Woudapen in juni in de OVP en langs OVD 25.3, Ralreiger 12 juni 0VP.
o Brjzondere soorten sterns in Flevoland.
o De Kerkuil in Zuidelijk Flevoland in2O02.

Met 44 broedparen tegen 65 in 2001 deed de Kerkuil het in de Flevo iets minder goed dan in het
land, waar de afname ten opzichte van 2001 nog geen 18% bedroeg (2068 versus 2513 paar).

De Kreft (Vogel bescherm i n gswacht Zaa nstreek), jg. 27, 2003 nr. 3
. Nogmaals blauwe halsringen Kleine Zwanen.
o Nesten en eieren gevonden in het Westzijderveld en Reefgebied 2003.

Ten opzichte van 1999 werden meer nesten gevonden van Grutto en Scholekster. Van de Kievit
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en Kluut nam het aantal nesten af, terwijl het aantal nesten van de Tureluur gel'rjk bleef. Van de

Watersnip werden geen nesten meer gevonden.
o Weiland onder water in de Kalverpolder.

Een wandeling met de vogelbeschermingswacht door de Gierzwaluwenkolonie in de Russische

buurt.
r Weidevogelbeschermingsjaar 2003 (vervolg).

. Vogelwaarnemingen uit de Wijde Wormer.
r Weidevogelbescherming in de Wijde Wormer.
r De Vot een slimme te accepteren predator?

De weidevogelstand in de Zaanse en Waterlandse veenweidegebieden lijden in toenemende mate
onder de predatie van de Vos. Ed Staats zet de feiten nog eens op een rijtje, maar tekent hierbij
wel aan dat de Vos niet de enige schuldige is.

De Kleine Alk (Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.), jg .21,2003 nr.2
o Broedvogels van Groenstrook't Rak-Noord.

0p 20 ha 33 soorten verdeeld over 135 territoÍia.
r Steenuilbescherming.

De Korhoan (Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken), jg. 37, 2003 nr. 3-4
. Uilen doen het's nachts.

De Kru i sbe k Uogelwacht Utrecht), jg. 46, 2OO3 nr. 4

Special over de Grote Gele Kwikstaart in en om de stad Utrecht. Aanleiding voor dit nummer was
de ontdekking van een slaapplaats Grote Gelen aan het Amsterdam-Rijnkanaal in de winter
1 999/2000.

Meerkoet (Natuurvereniging Wierhaven), 2003 nr. 3
o Graszanger in Den oever.
o Het zoeken en vinden van geringde vogels.
. Ringmeldingen uit ons werkgebied tot 23 augustus 2003.
r CES-project

ln de kop van Noord-Holland werd in het kader van het Constant Effort Site voor het zesde

achtereenvolgende jaar gevangen en geringd met behulp van 135 meter aan vangnetten. Dit ge-

beurt tussen half april en begin augustus, dus deels midden in het broedseizoen, twaalf keer per
jaar op veertig locaties in Nederland.

Er komt ooit een tijd dat we beschaamd terugkijken op deze vorm van onderzoek.
o De Kleine Zilverreiger in het werkgebied van Wierhaven.

De MourikUogelwerkgroep R'rjk van Nijmegen e.o.), 2003 nr. 2
. De Grauwe Klauwier in het Rijk van Nijmegen e.o. in de pe riode 1900-2002.

Uitgebreid artikel over de teloorgang van deze soort Aan de hand van oude literatuurgegevens

en ongepubliceerde dagboekgegevens is getracht een beeld te verkr'rjgen van het populatiever-
loop gedurende de laatste eeuw. Al doende komt de auteur uit op minimaal 149 en maximaal
730pa?Í in 1925. Deze aantallen liggen ca 209ö onder die van 1900. ln 1950 isde stand al gekel-

derd naar minimaal 31 en maximaal 130. Met een schatting van 4 paar in 2000 blijft hij nog aan
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de optimistische kant.
. Gezocht Huiszwaluwen (en tellers)! Huiszwaluwen rond Nijmegen 1995-2002.
. Broedvogelinventarisaties van de Gelderse Poort in 2002.

o Groesbeek weidevogelland?
. Steltlopertellingen in de Erlecomse waard en Kaliwaal 1997-2CÍj.2.

De Skor(Vogelwerkgroep Texel), jg.22,2003 nr. 4
. Vogels kijken bij de Robbenjager.

o Bairds Strandloper, een nieuwe soort voor Texel.

o Wadvogeltelling 20 maart 2003.

Met 47 ex. is de Fuut een schaarse sooÍt op Ïexel.
o Meeuwennesten tellen.
o Broedende Grauwe Ganzen; een toenemend probleem?

De landelijke trend doet zich ook op Texel voor. De populatie vertienvoudigde zich in tien jaar.

. Hoe vaak zong de Winterkoning in 2003?

De laatste tien dagen in mei is volgens Adriaan Dijksen de beste periode om Winterkoningen te

inventariseren. Wel blijven alle inventarisatierondes nodig om met enige zekerheid alle terÍitoria

te kunnen vaststellen.

SOVON Nieuws,jg. 16, 2oo3 nr. 3

r Casarca's in Nederland: wild of verwilderd?
. Broedvogel Monitoring Project: iets over 2002, heide en duinen.

ln de periode 1984-2002 namen Waterhoen, Fazant, Wulp en Kievit met meer dan 500ó af. B'tj

Dodaars, Roodborsttapuit, Winterkoning, Vink en Grote Bonte Specht deed zich het tegenover-

gestelde effect voor.
. Gevleugelde vrouwen.

lnterview met Truus Bloem-Margadant.
. Lokale verschillen in broedsucces van Grauwe Ganzen.

SOVON jaawerslag2002

Een overzicht van de stand van zaken van de belangrijkste onderzoeken en projecten.

De Strondlopel(Natuur en Vogelbescherming Noordwijk), j9.35, 2003 nr. 3

. Trek over zee in het voorjaar van 2003.

Resultaten van 68 teluren. Duikers en Alken/Zeekoeten trokken voornamel'rjk in januari langs.

De Tringioon (Tringa Vogelwerkgroep Schagen e.o.)

Speciale uitgave ter gelegenheid van 2ï-)arig bestaan van Tringa met ditjes en datjes van 100 al-

gemene soorten.

Tusxn Duin €t DUk(provinciale 0rganisaties Flora en Fauna), jg. 2, 2003 nr. 3

. De Rode- en Zwarte Wouw op Wieringen.

De Rode werd in april, de Zwarte het meest in mei gezien.

. De lachstern, een bijzondere en zeldzame gast in Noord-Holland.
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HetVogeljoor (tijdschriftvoor vogelstudie en vogetbescherming), jg.51,2003 nr.3
o De Lammergier in de Spaanse Pyreneeën.

0p 20 à 30 paar in de Pyreneeën na was de bmmergier met zijn vleugelspanwijdte van 2,60 m.
vrijwel uitgeroeid. Beschermingsmaatregelen kwamen net op tijd en zorgden ervoor dat de hui-
dige populatie op 1,l0 territoria uitkomt.

r De steenkraaien van Europa.

Over voorkomen en gedrag van Alpenkauw en Alpenkraai.
. Kraaiachtigen in Midden-Zeeuws-Vlaanderen.

landschapsverdichting, vermesting en afname van de vervolging worden als redenen genoemd
voor de toename van kraaiaehtigen in het Zeeuwse landschap. ln de Braakmanpolder broedden
in 2002 18 paar Vlaamse Gaaien. Begin jaren zestig ontbrak de soort nog als broedvogel. Hetzelf-
de geldt voor Ekster (41 paar), Kauw (tt paar) en Zwarte Kraai (37 paar).

Het Vogeljoor (t'rjdschrift voor vogelstudie en vogelbescherminq), jg. 51, 2003 nr. 4
o De temperatuur van nest- en roestplaatsen van de Steenuil.

ln dit artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre Steenuilen zich aanpassen aan de tempera-
tuur in niet-natuurlijke nestgelegenheden.

o De Bunschoter Wand: een nieuw type oevezwaluwwand.
o Een avontuurlijke vogelreis naar Chileens Patagonië.

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2003 nr. 4
o De natte ziel van Nederland.

Het wel en wee van het lJsselmeer als grootste zoetwaterbekken van West-Europa.
o De onzichtbare krachtpatser.

Wetenswaardigheden over de Appelvink.
. De kop tussen de veren.

Waarom en hoe vogels slapen. Het mannetje Koolmees wekt het vrouwtje met een lage fluittoon.

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2003 nr. s
o Halen de laatste twintig Scharrelaan 2005?

0ver de gestage verdwijning van deze soort in Slowakije mede gezien de nab'rje toetreding tot de
Europese Unie.

. De mythe van de wintezwaluw.
o Digitale vogelbreinen om de trek te verklaren.

Met behulp van gesimuleerde vogeltrekprogramma's de landbouwoogst verklaren, science ficti-
on of niet?

Vogelwerkgroep Den Helder e.o., ig.21 nr. 113

Dit nummer is geheel gewijd aan de zeetrek langs Huisduinen in 2002.0p overzichtelijke wijze
worden de resultaten gepresenteerd van meerdan 900teluren, waarin bijna een half miljoen vo-
gels - verdeeld over 112 soorten - werden geteld. De soortenrukste maanden waren maart en april
met 77 resp.80 sooÍten. ln deze maanden passeerden gemiddeld 612 resp. s27 vogels per uur.

De Winterkom ng (Vogelwerkgroep Castricum), jg. 38, 2003 nr. 3
. Vogelen in Polen.
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o Fenologie WVG Castricum 2003.
o Leuke terugmeldingen van Vinkenbaan Castricum (4).

r Vi n kenbaa nve rslag 20f,2.

Overige ontvangen bladen

. Amsterdoms Milleu (Milieucentrum Amsterdam), jg. ta, 2003 nr. 3

. Boomblod (Alterra), jg. 1 5, 2003 nrs. 4 en 5

. 8/oodje (KNÍrlV Amsterdam), jg. 23, 2003 nr. 3

. De Groenbewuste Amsterdo/nmer (lVN Amsterdam), jg. 23, herfst 2003

. De Groene Zegg€ (lVN Amstelveen), jg. 19, 2003 nr. 3 (Heilige lbis in maart en mei in Middel-
polder resp. Bovenkerkerpolder)

o Notuuren Milieu(Stichting Natuuren Milieu), js.27,2003 nrr 7/8,9en'lO

SVN zoekt voorzitter # alram
It-r*Em fterEttlqDalh li *r-ro,*

N
a I 2 jaar voonitterschap van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland heeft Hugh

Gallagher eind 2002 de voorzittershamer neergelegd. Zij zoeken nu een opvolger.

De voorzitter van de Sy'N heeft de volgende taken:

vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Sy'N voorzitten (hrveemaal per jaad;

vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Sy'N voorzitten (tweemaal perjaar);

bestuursvergaderingen voorbereiden, samen met secretaris en coördinator;

Noord-Hollandse Vogeldagen openen en afsluiten ;

de SVN vertegenwoordigen bij externe contacten, zoals perg Provincie en FOFF.

Profiel: De voorzitteÍ van de S/N is iemand die het teuk vindt om samen met de coördinator (Loes Staal)

en het dagel'rjks bestuur (Ruud 0udhaarlem, Truke van Arem, Wim Ruitenbeek, Ben Pronk en Rob Kole)

de SVN een nuttige functie te laten vervullen in de vogelstudie en de vogelbescherming in Noord-Hol-

land. Ook het doordenken en bewaken van de rol van de Sy'N binnen het geheel van de Noord-Holland-

se natuurbescherming heeft zijn of haar interesse. Het is een functie die niet veel tijd kost, maar wel

aandacht en creativiteit vÍaagt.

Voor informatie en reacties kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Ruud 0udhaarlem, secretaris, 075-6286009 ;

Wim Ruitenbeek, O7 2-5124089, w.ruitenbeek@planet.nl ;

Loes Staal, 075-6351598 (ma-do 9.00-16.30u), l.staal@mnh.nl.
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Uit de archieven

n het archief van de afdeling 0udheidkunde en natuurbehoud van het voormalige Ministerie
van Onderwijl Kunsten en Wetenschappen trof ik onderstaande brief aan.

Ruud Vlek, Zoetermeer, 21 moort 2OO3

Àr§ïerëei, ! junuui 1ij62.

Aaa hÈt Èostuuj vetr de
r'/ad6?1and sp Verett161n6
tot .3€Boh€rn:ng i,Af, FoEelS,
H6gullers8lraoht 9,

an- C-

!ri ihÀ H. v^,., ',,
Op ale laatstq [.estuuravergadqrlns van tte Verenlglng §€]:al :,miJ door o:s m"ds-bestuursllal ale ha"r Bu*sman een b1ikJe

overhandigd lnhcrrdsnda {p6te d'alouotteeq, gekooht 1n rde
BlJortorfr te hstertran. De Ínhoud heb Ík ohalerzootrt, rffian 'i,
lk tl het volgends verslag kan gavan. ,.,:

Bohalve de omhullenile 66d€e1t.n vm ftJn wlt v€t en ,iJBo 1, I ;,tjiïi
vleagpasteJ., trcf lk spiaron en besnderen ean, klaarblÍJkcLtíts I 

t. .:. r,: /.jft

bchorqnd. t,i J Éét, 'rode1. Ilcz^ b--Ddelcn hch 1k u?rg^.I.€ke a, waaÈi.j
It: gó6n 1.!iscai]1.n irr Yorn sn Srootte tson ohdersohaidon
[.it 4e .?drrernkonctl.gB he6nd eretr van qen tald]eemorÍ.k wlJf Je
(Alauda ffien8tsi. Aan$àtroffen vrèrden:

1. het voLLgdlgé borstt'ae3 nat ds vllegspi€rcn
2. het vorkbeon.
J. ray"nbaksbrandsrsn (1lnks 6n rechts)
4. de bovenstukkan( mot Ce gerrlchtskopgea) van twee oppar-

arrbeendaren( 11nks Bn reohts)-
5. s6n aantal, nog door sploran verbonalon r1.bben
5, aen aan'ial, halsflRrvrls met apÍnïAn
?. eeu blJna vcl-le41g Lleki,-en,

'1. eeÈ di.ihe.-:r ar sch:enL:en, hrlde noí vrrhanal4a en nnt spl-aren
av:r3tkt, a1s:ledr !::l; ,il-jr.eer. eo hir- r:cheartbÍ!en( beiale 1os).
van dc arrC;l: zl jd,:.

!{. t koÀt r-'r-i r.or-'r, dat 31 d.,zq lndordelen tezmen a1s Ben
v:r'xink i; 11+1^i kr::ren word +n b.sohr-àven

la het veatràttwtn, dat dcza gqjeverrs rc.'r r-r vs[ ]tBlang zJ.1n,
v:rb1I;f lk aet trl.ndcl1 ike Sroeteu

eri hocgachtln6.

( Prcf.Dr.K,Il. Voqrs).
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