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Van de redactie Roely Bos

De Gierzwaluw

Het laatste nummer van 2018 is iets bescheidener dan het vorige. Deels omdat 
er weinig kopij is, deels om de kosten niet te hoog te laten oplopen. Ik ga dus 
twee oproepen doen. 

Er is veel interessants te schrijven over de vogelwereld in en rond Amsterdam. Laat uw 
pen eens dansen over het papier en geef een beschrijving van uw favoriete vogelplek. 
Van de terreur van Halsbandparkieten in de boom achter uw huis tot een gloedvol 
betoog over de Middelpolder met zijn vogelbewoners, de geschiedenis van de gifbelten 
rondom Amsterdam of een portret van de Krooneend, het kan allemaal.
Tweede oproep heeft te maken met kostenbesparing en milieu. Wilt u overwegen 
De Gierzwaluw voortaan digitaal te ontvangen? Laat het onze secretaris weten. Het 
bestuur is blij als u positief reageert.
Rest me alleen nog u van harte een gezond en gelukkig 2019 te wensen, uiteraard met 
een gezonde vogelpopulatie om u heen!

Grote Bonte Specht, Jac. P. Thijssepark, 18 maart 2018
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Gierzwaluw digitaal beschikbaar Marion de Groot

Om druk- en verzendkosten te besparen én milieuvriendelijker te opereren, is 
ons mooie blad nu in digitale opmaak te ontvangen. Ongeveer de helft van 
onze leden gaf in 2016 al aan, voorstander te zijn van een digitaal ‘blad’. Het 

bestuur kiest er nu voor om de digitale versie als optie aan te bieden, in plaats van 
de papieren versie van het blad. Daarnaast streeft het bestuur ernaar, ook post zoveel 
mogelijk digitaal te gaan verzenden. Alle leden van wie het secretariaat een actueel e-
mailadres heeft, zijn via de Nieuwsflits al van deze nieuwe mogelijkheid op de hoogte 
gebracht.

Kiest u ook voor de digitale versie? Graag! Geeft u dit dan a.u.b. door via secretari-
aat@vogelsamsterdam.nl U krijgt dan in het vervolg post en blad in uw mailbox, in 
plaats van in de brievenbus. Wij hopen dat een ruime meerderheid van onze leden zal 
kiezen voor de digitale Gierzwaluw
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Een leucistische meerkoet met jongen op een met zwerfvuil opgebouwd nest , 2 mei 2017
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Lezingen

Op zaterdag 5 januari maken we ons Nieuwjaarsrondje door de regio, op de 
fiets. Een nieuw jaar, een schone lei. Dat geldt ook voor de jaarlijsten die veel 
vogelaars bijhouden. Het is altijd leuk om op te merken welke vogel de eerste 

is die je in een kalenderjaar ziet of hoort. In het eerste weekend gaan we op de fiets 
in de eigen regio op zoek naar nieuwe soorten voor de nieuwe jaarlijst. We begin-
nen om 9:30 in Frankendael en gaan door naar de Nieuwe Ooster voor onder 
meer de zangvogels, fietsen via de Nesciobrug door het Diemerpark voor weer andere 
soorten, langs de Vijfhoek en over de dijk richting Muiden waar leuke watervogels 
te verwachten zijn, waarvan je de meeste alleen in de winter kunt zien. Als er  genoeg 
animo is kunnen we daarna eventueel nog door richting Weesp, langs de Aetsveld-
sche Polder en naar de oude begraafplaats Landscroon. Onze gids voor deze dag 
is Arthur Lammertse.
Verzamelen om 09:30 uur met fiets bij Frankendael, de ingang naast Huize Franken-
dael aan de Middenweg. Denk aan warme kleding en wat te eten en te drinken.
Aanmelden bij g.klerk@xs4all.nl

Op zondag 20 januari gaan we onder leiding van onze vogeldeskundige Jip Bins-
bergen op fietsexcursie door Waterland.
De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden vast ook Smienten, Nonnetjes 
en Goudplevieren. 
Om 08:00 uur verzamelen we bij  molen De Gooyer/Brouwerij het IJ aan de Funen-
kade. Warm aankleden en wat eten en (warm) drinken mee is aanbevolen. 
Graag opgeven bij E.M.Binsbergen@uva.nl

Za 9 februari 2019: Zeeland – autoexcursie
Informatie over deze excursie is vanaf  januari te vinden op onze website.

voor wijzigingen en aanvullingen: www.vogelsamsterdam.nl

Locatie lezingen: de 
lezingen vinden plaats 
in het voormalige WG-

gebouw aan de Eerste Helmers-
straat 106M. Betaald parkeren 
tot 24:00 uur. OV: tram 1, 
halte J.P. Heijestraat. Aanvang 
20:00 uur; zaal open 19:30 
uur. Toegankelijk voor leden 
en niet-leden. Meer informatie 
bij Marion de Groot, secreta-
riaat@vogelsamsterdam.nl, 
06-13740370 FO
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Excursies: Vertrek om 08:00 uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk 
voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of re-
genkleding, en evt. een bandenplaksetje. Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met 
name voor auto-excursies. Vermeld hierbij naam en telefoonnummer, of je een auto 
ter beschikking hebt en hoeveel mensen er kunnen meerijden. Autokosten worden 
gedeeld, scholieren en studenten aangepast tarief. Vragen, suggesties en opmerkingen 
zijn welkom bij Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl. Neem contact op 
als je zelf een excursie wilt begeleiden. Houd voor wijzigingen in het excursieschema 
onze website in de gaten: www.vogelsamsterdam.nl.

14 januari 2019 Nieuwjaarsborrel  Zoals elk jaar organiseren we een Nieuwjaars-
borrel in januari, dit keer op maandag de 14e. De voorzitter spreekt een woordje, er is 
wat lekkers te drinken en er zijn hapjes, maar het zou onze Nieuwjaarsborrel niet zijn 
zonder de lezing “Voor en Door Leden”. Het is traditie dat onze leden op deze avond 
een korte lezing houden over een grappig voorval, een interessante ontmoeting, een 
vertederende situatie, een spannend reisje of wat ook, als het maar over vogels gaat. 
Het mooist is als dat lezinkje geïllustreerd wordt met foto’s of een filmpje. Er is een 
jury, want zoals elk jaar zijn er twee wisseltrofees te vergeven: de Gierzwaluw (eerste 
prijs) en de Bosuil (aanmoedigingsprijs). Zeer gewild! Opgeven kan tot bijna het laat-
ste moment, tot en met zondag 13 januari 2019. Vol is vol. Aanmelden kan bij onze 
secretaris, secretariaat@vogelsamsterdam.nl.  
 
14 februari 2019  De wandeltocht van de Noordzee naar de Zwarte Zee  
gedaan in de voetsporen van de Britse schrijver Patrick Leigh Fermor. 
Jacques Grégoire, voor de leden van de vogelwerkgroep bekend van zijn columns in 
De Gierzwaluw, is op de helft van zijn kunstproject, waarbij hij al lopend door Europa 
de invloed van de geologie op de biotoop onderzoekt en daarmee de verspreiding van 
vogels. 
Zijn eerste indrukken, opgedaan in een tijd waarin veranderingen elkaar in hoog 
tempo opvolgen en de klimatologische gevolgen ervan voor de natuur een steeds 
grotere negatieve invloed hebben op de insecten- en vogelstand, wil hij graag delen. 
De zoektocht naar het ultieme landschap om te schilderen en zijn passie om vogel-
soorten te zien en te tekenen, tesamen met zijn hobby langeafstandswandelen, brengt 
hem vanuit Amsterdam naar de grenzen van Europa.

Op de VWGA-reis in La Janda trekken grote groepen Ooievaars over

Excursies
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Vogelcursus 2019  Frank van Groen

Vogelcursus naar het het Diemerpark
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In het voorjaar van 2019 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam opnieuw een 
cursus Vogels kijken, voor de twaalfde keer op rij. Elk jaar weer blijkt de cursus 
zich te kunnen verheugen in een behoorlijke populariteit. Wacht dus niet te lang 

met je op te geven, want met 35-40 deelnemers is de cursus echt vol. Nieuwe leden 
worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. Natuurlijk zijn 
ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden 
welkom als cursist.
Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op zangvogels. In 2019 wordt 
weer de herkenning van roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers behandeld. 
Deze cursus is dus ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2018. 
Andere soorten die worden waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard 
“meegenomen”.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten: twee theorielessen (’s avonds van 20 tot ca. 
22 uur) en vier praktijklessen (’s ochtends). Bij een volle groep splitsen we tijdens de 
excursies in drie kleinere groepen, elk begeleid door een ervaren vogelwerkgroeplid.
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M.
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende data in 2019:

9
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datum Onderwerp verzamelen

Theorie 1 woensdagavond 27-2 roofvogels & eenden 20:00u 1e Helmersstr.106M

Praktijk 1 zaterdagochtend 2-3 fietsexcursie Waterland (eenden) 08:00u Molen De Gooijer

Praktijk 2 zondagochtend 10-3 auto-excursie Flevopolder (roofvogels) 08:00u IJsbaanpad

Theorie 2 woensdagavond 13-3 meeuwen & steltlopers 20:00u 1e Helmersstr.106M

Praktijk 3 zondagochtend 24-3 auto-/wandelexcursie IJmuiden (meeuwen) 07:00u IJsbaanpad

Praktijk 4 zaterdagochtend 20-4 fietsexcursie Geijsel & Waverhoek (steltlopers) 07:00u t.o. ingang Zorgvlied

Aanmelden 
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@
kpnmail.nl, en door overmaking van het cursusbedrag (€30 voor leden, €40 
voor niet-leden) op rekeningnummer NL60 INGB 0005 0604 00, ten name van 
Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van Vogelcursus  
2019 en de naam van de cursist.

Mannetje Kneu, excursie naar het Amsterdamse Bos, 22 april 2018
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Ringen Ooievaars in Amsterdam Versie 1.16 10 07 2018  

jaar datum locatie ELSA # naam vleugel snavel kop/snavel tarsus gewicht meldingen

2012 24 06 2012 Vondelpark 1E932 Jan 443 95 167 195 3215

1E933 Leonardo 385 95 164 183 3290 18 08 2012 Osdorperpolder, Amsterdam
25 01 2013 Sevilla (Spanje), dood langs de weg gevonden

1E934 Daan 335 76 140 148 2385 18 08 2012 Osdorperpolder, Amsterdam

1E935 Tsar 190 71 126 106 1715

24 06 2012 Frankendael 1E936 Mang 426 96 160

2013 04 07 2013 Vondelpark 2E853 Ollie 430 98 178 208 3386 24 07 2013 Rembrandtpark Amsterdam, overleden na botsing met gebouw

2E854 Lex 468 113 197 258 3752 15 05 2014 Nigtevecht (Utrecht)
21 06 2014 Bunschoten (Utrecht)
13 08 2014 Broek in Waterland (NH)
10 12 2014 midden tussen Pamplona en Zaragoza (Spanje)
08 04 2015 Hoorn (NH)
06 05 2014 Ilpendam (NH)
27 04 2015 Castricum (NH)
11 05 2015 C v.d. Lindenkade,  Amsterdam
13 05 2015 Uitgeest (NH)
15 08 2016 Ransdorp (NH)
21 02 2017 Zaragoza (Spanje)
31 03 2017 Wassenaar (ZH)
30 07 2017 Valkenburg (ZH)
25 08 2017 Ransdorp (NH)
03 06 2018 Spaarndammerdijk Halfweg (NH)

2E855 Dido 452 110 197 253 3857

04 07 2013 Artis (Vrije Geer ei) 2E856 320 83 164 183 3062

25 07 2013 Artis (grondnest) 2E865 446 122 199 230 2992

2E866 391 105 179 207 3087

2014 30 06 2014 Frankendael 3E133 396 97 173 197 3110
3E134 418 110 176 217 3543

2015 18 06 2015 Vondelpark 4E075 Fred 420 98 181 193 3280 29 04 2017 Ilpendam (NH)
05 05 2017 Purmerend (NH)
28 03 2018 Zaaiersweg 17 Amsterdam,  op nest op kerktoren
10 04 2018 Zaaiersweg 137 Amsterdam, met drie andere ooievaars
08 07 2018 veldje Onderlangs/Gooiseweg, Betondorp, Amsterdam

4E076 Molly 410 96 180 197 3130 04 06 2016 Naarden (Utrecht)

4E077 Donaa 454 101 182 201 3483 04 04 2016 Kasteel Haarzuilens (Utrecht)
13 08 2016 Laag Nieuwkoop Kokengen (Utrecht)

2016 16 06 2016 Natuurpark Vrije Geer 4E101 356 98 179 189 3620 22 07 2016 Badhoevedorp (NH), sterk verzwakt, na aansterken vrijgelaten

4E102 365 97 171 192 3509 19 05 2017 Landsmeer (NH), overblijfselen met ring aangetroffen langs sloot

4E103 340 94 170 178 3462 12 09 2017 Lescar bij Pau Pyreneeen (Frankrijk)

4E104 275 78 145 151 2650

22 06 2016 Frankendael 4E727 420 99 172 194 3125

22 06 2016 Vondelpark 4E728 Bernard 491 126 215 234 4065

 4E729 Cruijff 490 122 204 224 3955 13 07 2016 vermist (niet teruggekeerd op nest Vondelpark)
17 07 2016 teruggebracht naar omgeving nest, na opvang in 'de Toevlucht' (Amsterdam)
26 08 2017 Saint-Pée-sur-Nivelle, Pyrénées-Atlantique (Frankrijk)

4E730 Tan 422 102 176 203 3235 21 08 2016 Saint Jean de Luz in (Frankrijk)

2017 22-06-2017 Natuurpark Vrije Geer 5E355 383 106 176 208 3484 19 08 2017 Reinaldaweg Lopik

5E356 402 104 175 197 3124 24 07 2017 Amstelpark de Borcht, bij ooievaarsnest, kwam uit Duivendrechtse polder
02 08 2017 Amstelpark de Borcht, op de molen

5E357 425 115 189 227 3787 16 01 2018 Culemborg (Gelderland) Beusichemsedijk
08 01 2018 Culemborg (Gelderland) Beesd  

2018 19-06-2018 Vondelpark 5E766 Klepper 447 112 188 226 3905

5E767 Beans 450 110 189 227 3755

5E768 Maya 423 108 177 207 3465

5E769 Kalinda 392 98 173 195 3232

5E770 Mini 384 96 162 189 2906

28-06-2018 Lutkemeerweg 5E798 385 103 178 213 3507

5E799 368 99 163 197 2854

28-06-2018 Natuurpark Vrije Geer 5E850 451 113 183 216 3643

5E851 440 107 180 217 3570

5E852 403 102 175 208 3392

jaar datum locatie ELSA # naam vleugel snavel kop/snavel tarsus gewicht meldingen

Ooievaartjes Vondelpark geringd Roely Bos

De Gierzwaluw

Maar liefst vijf jonge Ooievaars op het nest in het Vondelpark.
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De Vogelwerkgroep Amsterdam vergoedt al weer enige jaren aan ooievaar- 
specialist en ringer Engbert van Oort de kosten van het ringen van jonge 
Ooievaartjes in het Vondelpark. Ook dit jaar is er geringd. In de ochtend 

van dinsdag 19 juni 2018 werden vijf jonge Ooievaars uit het bekende nest in 
het Vondelpark gehaald. Bij het meten en wegen bleken ze alle vijf in goede 
conditie te zijn. Hun gewichten lagen tussen de 3905 en 2906 gram, wat prima 
waarden zijn voor een nest van vijf Ooievaartjes van circa 45 dagen oud.
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Ringen Ooievaars in Amsterdam Versie 1.16 10 07 2018  

jaar datum locatie ELSA # naam vleugel snavel kop/snavel tarsus gewicht meldingen

2012 24 06 2012 Vondelpark 1E932 Jan 443 95 167 195 3215

1E933 Leonardo 385 95 164 183 3290 18 08 2012 Osdorperpolder, Amsterdam
25 01 2013 Sevilla (Spanje), dood langs de weg gevonden

1E934 Daan 335 76 140 148 2385 18 08 2012 Osdorperpolder, Amsterdam

1E935 Tsar 190 71 126 106 1715

24 06 2012 Frankendael 1E936 Mang 426 96 160

2013 04 07 2013 Vondelpark 2E853 Ollie 430 98 178 208 3386 24 07 2013 Rembrandtpark Amsterdam, overleden na botsing met gebouw

2E854 Lex 468 113 197 258 3752 15 05 2014 Nigtevecht (Utrecht)
21 06 2014 Bunschoten (Utrecht)
13 08 2014 Broek in Waterland (NH)
10 12 2014 midden tussen Pamplona en Zaragoza (Spanje)
08 04 2015 Hoorn (NH)
06 05 2014 Ilpendam (NH)
27 04 2015 Castricum (NH)
11 05 2015 C v.d. Lindenkade,  Amsterdam
13 05 2015 Uitgeest (NH)
15 08 2016 Ransdorp (NH)
21 02 2017 Zaragoza (Spanje)
31 03 2017 Wassenaar (ZH)
30 07 2017 Valkenburg (ZH)
25 08 2017 Ransdorp (NH)
03 06 2018 Spaarndammerdijk Halfweg (NH)

2E855 Dido 452 110 197 253 3857

04 07 2013 Artis (Vrije Geer ei) 2E856 320 83 164 183 3062

25 07 2013 Artis (grondnest) 2E865 446 122 199 230 2992

2E866 391 105 179 207 3087

2014 30 06 2014 Frankendael 3E133 396 97 173 197 3110
3E134 418 110 176 217 3543

2015 18 06 2015 Vondelpark 4E075 Fred 420 98 181 193 3280 29 04 2017 Ilpendam (NH)
05 05 2017 Purmerend (NH)
28 03 2018 Zaaiersweg 17 Amsterdam,  op nest op kerktoren
10 04 2018 Zaaiersweg 137 Amsterdam, met drie andere ooievaars
08 07 2018 veldje Onderlangs/Gooiseweg, Betondorp, Amsterdam

4E076 Molly 410 96 180 197 3130 04 06 2016 Naarden (Utrecht)

4E077 Donaa 454 101 182 201 3483 04 04 2016 Kasteel Haarzuilens (Utrecht)
13 08 2016 Laag Nieuwkoop Kokengen (Utrecht)

2016 16 06 2016 Natuurpark Vrije Geer 4E101 356 98 179 189 3620 22 07 2016 Badhoevedorp (NH), sterk verzwakt, na aansterken vrijgelaten

4E102 365 97 171 192 3509 19 05 2017 Landsmeer (NH), overblijfselen met ring aangetroffen langs sloot

4E103 340 94 170 178 3462 12 09 2017 Lescar bij Pau Pyreneeen (Frankrijk)

4E104 275 78 145 151 2650

22 06 2016 Frankendael 4E727 420 99 172 194 3125

22 06 2016 Vondelpark 4E728 Bernard 491 126 215 234 4065

 4E729 Cruijff 490 122 204 224 3955 13 07 2016 vermist (niet teruggekeerd op nest Vondelpark)
17 07 2016 teruggebracht naar omgeving nest, na opvang in 'de Toevlucht' (Amsterdam)
26 08 2017 Saint-Pée-sur-Nivelle, Pyrénées-Atlantique (Frankrijk)

4E730 Tan 422 102 176 203 3235 21 08 2016 Saint Jean de Luz in (Frankrijk)

2017 22-06-2017 Natuurpark Vrije Geer 5E355 383 106 176 208 3484 19 08 2017 Reinaldaweg Lopik

5E356 402 104 175 197 3124 24 07 2017 Amstelpark de Borcht, bij ooievaarsnest, kwam uit Duivendrechtse polder
02 08 2017 Amstelpark de Borcht, op de molen

5E357 425 115 189 227 3787 16 01 2018 Culemborg (Gelderland) Beusichemsedijk
08 01 2018 Culemborg (Gelderland) Beesd  

2018 19-06-2018 Vondelpark 5E766 Klepper 447 112 188 226 3905

5E767 Beans 450 110 189 227 3755

5E768 Maya 423 108 177 207 3465

5E769 Kalinda 392 98 173 195 3232

5E770 Mini 384 96 162 189 2906

28-06-2018 Lutkemeerweg 5E798 385 103 178 213 3507

5E799 368 99 163 197 2854

28-06-2018 Natuurpark Vrije Geer 5E850 451 113 183 216 3643

5E851 440 107 180 217 3570
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jaar datum locatie ELSA # naam vleugel snavel kop/snavel tarsus gewicht meldingen

Engbert van Oort ringt 
en meet de Ooievaars 

in het Vondelpark
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Het is hartje zomer als ik begin aan het 
laatste gedeelte van mijn tocht van de 
Noordzee naar de Zwarte Zee. Ik begin 
weer in Sofia en volg de grote vrucht-
bare vlakte oostwaarts tot aan de zee. 
De temperaturen schieten elke dag ver 

de dertig graden in en er is geen wind. 
Gedurende de nacht koelt het gelukkig 
nog steeds af, dus ik heb mijn loopstrate-
gie aangepast aan de omstandigheden: ik 
sta om vier uur op en om vijf uur begin 
ik met lopen in het donker totdat om 

Van de Noordzee tot de Bosporus 9
Column Jacques Grégoire

Jacques Grégoire is kunstenaar en wandelde voor een van zijn kunstprojecten in 
de voetsporen van de Britse schrijver Patrick Leigh Fermor, die in 1932 van de 

Noordzee naar de Bosporus liep. Voor De Gierzwaluw zette hij zijn observaties op 
papier van de vogels en van alle bijzonderheden die hij tegenkwam op zijn drie jaar 
durende reis. Het is een kunstwerk, deze tocht langs de Rijn en Donau, op zoek naar 
de basis van Europa, door onderzoek naar de geomorfologie en de daaruit voortko-
mende verspreiding van vogels over het continent. Elke dag schetste en aquarelleerde 
hij het veranderende landschap en portretteerde hij in inkt de vogelsoorten die hij 
tegenkwam. Dit is de laatste aflevering. 

Jaargang 56   Nummer 4   December 2018
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half zes het eerste licht doorbreekt en de 
vogels een nieuwe dag aankondigen. 
Veel soorten hoor ik niet meer. De 
Nachtegaal is gestopt met zingen en de 
meeste vogels houden het voor gezien 
na een uur of negen. Daarna volgt de 
grote stilte. De enige geluiden die je uit 
de lucht hoort zijn de Gierzwaluwen, of, 
wanneer je in de buurt bent van water, 
de Boerenzwaluw. 
Om vogelsoorten te bekijken is dit echt 
het verkeerde seizoen, maar de ervaring 
om juist in de zomer hier te lopen, de 
hitte te voelen en ook te zien en te horen 
dat de natuur even een pauze neemt, 
hoort bij een tocht als deze. 
De stoffige paden zonder al te veel af-
wisseling tussen de velden met zonne-
bloemen of graansoorten brengen me in 
trance. Ik loop de kilometers weg zonder 
er bij na te denken. 
Aan de horizon zie ik de zeven heuvels 
van de stad Plofdiv anderhalve dag 

groeien tot het centrum van handel en 
reizen door deze omgeving. Een van de 
oudste continu bewoonde plekken op 
aarde, waarbij rond de heuvels de stad is 
gebouwd. Deze heuvels, voor een groot 
gedeelte nog begroeid met de originele 
bomen en planten, bieden een bijzondere 
biotoop, een plek waar je ineens oog in 
oog komt te staan met de Balkansperwer. 
Deze vogel lijkt uiterlijk enorm op onze 
Sperwer, op de zwarte ogen na. In het 
struikgewas is genoeg voor deze soort 
om te jagen. Ik zie Turkse Tortels, Groene 
Specht, Merel, Gaai, Ekster en Boom-
klever. Het geluid van de cicades is oor-
verdovend. In de rivier die langs de stad 
stroomt zijn honderden Boerenzwaluwen, 
Huiszwaluwen en Gierzwaluwen aan het 
vliegen en gebruik aan het maken van de 
nestmogelijkheid die de nieuwe betonnen 
bruggen hun bieden. Vanaf de top van 
een van de heuvels kijk ik, gezeten op 
de ruïnes van een Romeins fort, naar de 
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stad aan mijn voeten en het land dat reikt 
tot aan de horizon en zie dat er niet heel 
erg veel veranderd zal zijn. Nog steeds 
wordt het land kleinschalig bewerkt, 
komen de locale boeren met hun handels-
waar naar de markt en kun je overal verse 
groente en fruit kopen. 
De Zwarte Roodstaart is mijn vaste reis-
genoot, en lopend naar het oosten zonder 
wind en geluid zie ik het schitterende 
iriserende blauw van de Scharrelaar op 
een electriciteitsdraad. 
De temperatuur stijgt zo snel dat ik 
vanaf een uur of negen nu ook met mijn 
paraplu op loop om schaduw te creëren. 
Vogels ontbreken in de buurt van Nova 
Zagora en ik loop een aantal uren met de 
lucht van verbrande autobanden in mijn 
neus terwijl het stof mijn benen kleurt. 
Groot is de opluchting wanneer ik een 
eerste bries herken. Ik ben inmiddels op 
twee dagen lopen van de kust en heb tot 
nu toe maar 17 vogelsoorten gezien, maar 

daar komt snel verandering in. 
Nabij Burgas bevinden zich grote zout-
meren, ondiep water in verbinding met 
de zee of afgedamd door mensen voor de 
zoutwinning. Burgas ligt aan de Zwarte 
Zee, mijn einddoel, dwars door alle routes 
van de trekvogels van Europa vanaf de 
Noordzee. Hier aan de kust waar meerdere 
biotopen zich naast elkaar bevinden zie ik 
een rijkdom aan vogels zoals ik die alleen 
in Nederland ben tegengekomen. 
Ik ga vroeg in de ochtend zitten aan de 
oever van een van meren, gezamenlijk 
met wat Bulgaarse vissers, en ik zie Witte 
Pelikanen, Lachsterns, Zwarte Ibis, Kwak, 
Ralreiger, meerdere Purperreigers en een 
Woudaapje dat op vijf meter afstand aan 
het jagen is, terwijl hij een split doet 
tussen twee riethalmen. Achter me hoor 
ik in de boom een Wielewaal, en een 
Slechtvalk vliegt vlak langs met enorme 
snelheid.
Ik geniet van de gemoedsrust niet elke 
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dag verder te hoeven lopen en ga meer-
malen terug naar deze plek aan het meer. 
Verscheidene Kroeskoppelikanen zijn in 
een kring aan het vissen en gaan tegelijk 
met hun kop naar beneden om de vis de 
weg af te snijden. Ze doen dit ritmisch, 
een echte samenwerking.
In een boom zingt een Groenling zijn 
ook in Nederland bekende lied, maar ik 
geniet er ook hier intens van en blijf 
minutenlang staan. Op weg voor een 
laatste wandeling met verrekijker en 
camera in de aanslag zie ik mijn eerste 
grote bruine slang vlak voor mijn voe-
ten wegschieten.

Je zou denken dat het behalen van de 
kust, het einddoel, een euforisch gevoel 
zou losmaken, maar het is eerder een 
bevestiging van wat ik mezelf afvroeg: 
of deze 2936 kilometer te voet door mij 

was af te leggen. Het inzicht dat we in 
een heel bijzonder land leven in Europa 
met een enorme hoeveelheid en ver-
scheidenheid aan vogels is nu een feit. 
Ik heb zeven landen doorkruist en heb 
gezien hoe verschillend men omgaat met 
landbewerking en -ontwikkeling en wat 
voor invloed dat heeft op de aanwezige 
dieren in de natuur. Deze kennis zal ik 
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eerst verder moeten onderzoeken om er 
uitspraken over te doen. Ik noteer alleen 
observaties, zonder diepe achtergronden 
te kennen. Toch laten deze observaties de 
stand van dit moment zien en dan is mijn 
eerste conclusie dat wij in Nederland met 
al onze regels en beheersplannen toch 
niet zo heel erg slecht bezig zijn. Mijn 
tweede conclusie is dat in landen als 
Bulgarije en Roemenië, waar de landont-
wikkeling in vergelijking met de rest van 
Europa achterloopt, de natuur juist geen 
teruggang kent door de ruimte die het 
nog steeds krijgt. Twee uitersten waarbin-
nen ontwikkeling mogelijk is, zoals met 
bijna alles wat ik onderweg ben tegen 
gekomen, een grote verrassing.
Honderd dagen heb ik gelopen, intensief 
de natuur en de vogels daarin al lopend 
geobserveerd, het is het eerste deel van 
mijn onderzoek in combinatie met kunst 

en het geeft een goed gevoel.
Mijn volgende tocht is begonnen in no-
vember 2017 en loopt tot en met novem-
ber 2018: van Amsterdam naar Gibraltar, 
in het voetspoor van de trekvogels van 
Noord naar Zuid.
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dieven. Een Boomkruiper en wat ander klein spul tellen ook mee. Deze dag 13 soorten 
op de lijst, want onderweg zijn ook al twee Bijeneters gezien vanuit de busjes.
Er blijken nog twee andere groepen Nederlanders actief op dit moment: eentje van 
Birding Breaks, ook in ons hotel en eentje o.l.v. ons VWGA-lid Frank van Groen, al-
leen wel voor SNP, die elders zijn kwartier heeft. 
De mensen in het hotel zijn zeer aardig en benaderbaar. We borrelen en lijsten na het 
diner buiten op een terrasje; het is heerlijk weer.

Dag 2, 14/9, Cazalla
Bij het opstaan om zeven uur is het nog stikdonker. Er roept een Bosuil en een Rood-
borst zingt in de tuin. Het is zwaar bewolkt. Oei! Die bewolking lost gelukkig al snel 
op en het wordt warm vandaag, zelfs 30 graden op een gegeven moment. Terwijl, 
blijkt achteraf, de BB-groep anderhalf uur meer oostelijk in de regen zit, ontsnappen 
wij bij het strand met enkele druppels. 
Na het ontbijtbuffet en het zorgvuldig inpakken van alle telescopen en stoeltjes in 
de busjes vertrekken we om negen uur en zijn een kwartier later op Cazalla, een 
van de uitkijkposten. We zijn in het begin vrijwel de enigen, maar in de loop van de 
ochtend stromen de busjes en auto’s binnen. Dit is een van die punten waar je echt 
een paar uur moet afwachten wat er komen gaat. We zien al snel Vale Gierzwaluwen 
overvliegen, dan de eerste Slangenarenden. Een Engelsman wijst ons op onze eerste, 
en tevens laatste voor vandaag, Wespendief. Daarna flink wat Dwergarenden, vooral 
witte fases. De Engelsman, Pete, duidt een plek uit waar we naartoe moeten vanwege 
o.a. Marmereenden. Dat gaan we zeker doen. Kleine Zwartkop, Putters, Roodborst-
tapuiten en Huismussen zien we op de hellingen en we horen een Winterkoning. Later 
op de ochtend zien we bij de vuurtoren een grote bel van enkele honderden veronder-
stelde Wespendieven, die vooral Zwarte Wouwen blijken te zijn. Die hebben daar vast 
in de buurt overnacht in een valleitje en komen nu weer in de wieken. Pete vertelt dat 
de vele kleine windmolens vervangen worden door grote. Ook weet hij te melden dat 
door constante monitoring tijdens het trekseizoen de windmolens worden stilgezet als 

Bij de nieuwjaarsborrel op 10 januari 2018 kwam Mike Hirschler, die onze Vo-
gelwerkgroep al een paar keer begeleidde op een buitenlandreis, vertellen over 
de plannen een excursie naar Tarifa te organiseren. Dat was niet voor dove-

mansoren, en op 13 september vertrokken we met 13 mensen voor een heerlijke week 
vogels kijken naar Tarifa in Zuid-Spanje.

Dag 1, 13/9, heenreis
Na een voorspoedige vlucht komt de vertraging. Voordat we 
aan de beurt zijn met het huren van de busjes en voordat alle 
papieren zijn ingevuld zijn we al anderhalf uur verder. Daarna 
moeten we nog zeker een uur wachten bij het ophalen ervan, 
want de vorige klanten, werd gezegd, hebben de busjes niet op 
tijd teruggebracht en dus zijn ze er gewoon nog niet. Al met 
al komen we pas tegen 16 uur aan bij hotel Mesón de Sancho. 
We lopen nog een snel rondje achter het hotel om toch nog wat 
te vogelen vandaag. Hoog in de lucht onze eerste Vale Gieren, 
Dwergarenden en heel hoog waarschijnlijk een belletje Wespen-

Vogelreis naar Tarifa
 Mike Hirschler

FOTO’S: ROELY BOS

Verslag van de vogelreis naar Tarifa met de VWGA, 13-19 september 2018

Lunch onder Castillo de Castellar

Een volwassen Aasgier Dwergarend, donkere vorm
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er veel trek is. Dat heeft het aantal slachtoffers onder de Vale Gieren teruggebracht 
van 300 naar 30. Inmiddels wordt het steeds drukker op Cazalla. Dan ontdekken we 
in de verte hoog boven ons zomaar een groep van zeker vijftig Slangenarenden, zo 
veel heb ik er nog nooit bij elkaar gezien. Er vliegen een paar Vale Gieren langs, ze 

blijven in de buurt hangen. Het be-
zoekerscentrum is nu ingericht, er 
is een wc, maar koffie kan je er he-
laas niet krijgen. De eerste Zwarte 
Wouwen komen dichterbij. Als we 
om 12 uur weg willen vliegen er 
ineens zes Aasgieren over. Eigen-
lijk kun je helemaal niet weg! Dan 
zien we wel twintig Aasgieren, oud 
en jong, en zes Slangenarenden 
komen heel laag over. Machtige 
dieren allemaal! Heel hoog vliegen 
twee Zwarte Ooievaars.
We rijden uiteindelijk pas rond 
13 uur naar de Lidl in Tarifa, zien 
onze eerste Geelpootmeeuwen en 
Zwarte Spreeuwen, doen er de 
lunchinkopen en rijden naar Playa 
de Los Lances voor de lunch. 
Maar niet nadat we even de 
parkeerplaats van Tarifa bezocht 
hebben om een Grauwe Buulbuul 
te zien, maar dat mislukt. Wel 
horen we een Cetti’s zanger. Twee-
maal 2 euro parkeerkosten naar de 
sodemieter. 
Bij de Playa aangekomen is het 
enorm druk. Alle mogelijk kitesurf-
bedrijven zijn er aanwezig, de ene 

kite-school na de andere. Het strand en de zee zijn vol met jong bezoek en er wordt 
druk gesurft en gekite. Langs het strand lopen lijkt niet aan de orde. We eten er onze 
lunch en vertrekken weer als de Kuifleeuwerik is gespot. 
Vanaf de Playa rijden we naar Punta Carnero. Op weg erheen stoppen we bij een 
vallei waar twintig Zwarte Wouwen rondvliegen. Roodborsttapuiten zitten achter 
elkaar aan en we horen een Cetti’s Zanger. Het bezoekerscentrum is net gesloten als 
wij er om 15:15 uur aankomen. We kijken over zee en zien niets dan mist en enkele 
grote schepen op zee. Dichterbij op een platte rotspartij voor de kust zien en horen we 
Regenwulp, Steenloper en Drieteenstrandloper. Wat Geelpootmeeuwen betwisten een 
soortgenoot een net gevangen vis en vlak voor vertrek merken we nog een groepje 

Rüppells Gier, 
onvolwassen, 
een topper om 
te zien! 
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Kuhls Pijlstormvogels op boven zee die redelijk goed te zien zijn.
Via Algeciras rijden we naar de andere kant van de weg, zomaar links afslaan op een 
weg is verboden, en gaan een dirtroad in naar uitkijkpunt El Algarrobo. Als je aan 
komt rijden vanuit het noorden lijkt het net Stonehenge in het klein. Er zitten twee 
tellers van Fundación Migres, een Spaanse organisatie die de trekvogels monitort 
en in de gaten houdt. Het lijkt erop dat de trek vandaag voorbij is, we zien vrijwel 
niets. Dan ineens een Rüppells Gier, prachtig te zien en te vergelijken met enkele 
Vale Gieren die ook overvliegen. Dan duurt het maar even en een juveniele Spaanse 
Keizerarend vliegt voorbij . Beide zijn absolute toppers! Er jakkert nog een Sperwer 
voorbij. In de verte ligt de haven van Algeciras, het wordt zwaar bewolkt, maar er 
valt geen regen. Het is bijna 17 uur, “het loket gaat dicht”, twintig Boerenzwaluwen 
vliegen nog langs. 
Het was een mooie dag. Een deel van de groep gaat onmiddellijk aan het bier, een 
deel gaat zwemmen. Gezellig! 

Dag 3, 15/9, Los Lances, Bolonia, Barbate en Trafalgar
Als we om 9 uur vertrekken is het nog mistig. Gelukkig trekt de mist snel op. De 
bewolking blijft nog even hangen, maar al gauw wordt het weer lekker warm. De dag 
begint bij de Lidl, waar we ook nog Kneu, Putter, Kuifleeuwerik en vier onbenoemba-
re torenvalken zien. We gaan ons geluk weer beproeven op de parkeerplaats in Tarifa 
bij de oude stadswal om de Grauwe Buulbuul te zoeken. Het is er echter doodstil en 
dus moet er even wat geluid aan te pas komen om er eentje uit de tent te lokken. 

De Kuifleeuwerik houdt gevaar uit de lucht goed in de gaten
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Dat werkt en het duurt niet lang of iedereen kan 
een Grauwe Buulbuul zien in de scoop. Mission 
accomplished en binnen 20 minuten zijn we weer 
weg. Dat was die€2 euro dit keer wel waard! Een 
plaspauze brengt enkelen van ons nog even in 
een tehuis voor ouden van dagen in Tarifa. Daar 
worden we hartelijk ontvangen. Het ziet er mooi 
uit daarbinnen. Zo kom je nog eens ergens! Bij het 
wegrijden komt er een groepje Wespendieven over 
het dorp heen. 
We bereiken het zeer brede strand van Playa de 
Los Lances via een parkeerplaats bij Tarifa. Uit 
een nieuwe strandtent klinkt een lekkere dreun. 
Daar gaan we straks wat drinken. Al snel zien we 
Drieteenstrandlopers.
Jan declameert een gedicht: “Onbeweeg’lijk bleef 
de verte, Niets te zien in zee en lucht, Dan een 
eenzaam strandpleviertje, Dat zijn heil zocht in de 
vlucht.” Piggelmee, 1955?
Op het strand staat een Audouins Meeuw, op palen 
zitten Grote Sterns, een Gele Kwik komt over, ver 
weg lopen Bontbekplevier, twee Rosse Grutto’s, en 
Kleine Mantelmeeuwen. Een van de Grote Sterns 
is geringd. Met de telescoop maken we wat foto’s 
van de ring. Naderhand blijkt dat de vogel op 18 
juni 2018 op de Scheelhoek (Goeree-Overflakkee) 
is geringd en vervolgens op 5 augustus 2018 is 

waargenomen in Saint-Pair-sur-Mer, Manche, Normandië.  En nu dus door ons!
Op de terugweg doen we een bakkie koffie in de strandtent. De tijd vliegt en het is al 
bijna 12 uur voor we verder westwaarts gaan. Onderweg naar Bolonia maken we een 
stop in de velden. Op een rotspunt en op een gebergte in de verte zijn Vale Gieren te 
zien en in een boom twee Raven. We rijden naar Bolonia, en dan de Sierra de la Plata 
(Zilverberg) in voor de lunch. Het landschap beneden is prachtig en bestaat uit een 
woud van parasoldennen die als broccoli’s in het landschap staan. Een enorm strand 
bij Bolonia is goed te zien, evenals de resten van een Romeinse opgraving, en een 
enorm zandduin dat het bos insteekt. We lunchen tegenover een prachtige verticale 
rots, waar binnen de kortste keren een Blauwe Rotslijster word gezien. Roely ontdekt 
een Rode Wouw boven ons. Bij een korte wandeling horen we een Torenvalk klagen, 
komt de prachtige Pasjavlinder voorbij en zien we op de valreep toch weer Vale 
Gieren die met de poten vooruit hun landing op de rots inzetten. Tegelijkertijd komen 
Sperwer, Zwarte Wouw en Slangenarend langs. 
Terwijl we naar Zahara de los Atunes rijden breekt een machtig onweer los. Het flitst, 
knettert, dondert en stortregent. Maar dat duurt niet lang en tegen de tijd dat we bij 
Barbate zijn is het alweer bijna droog. Net voor Barbate zitten in een veldje langs de 

De Blauwe Rotslijster was meteen in zicht
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weg een twintigtal Kaalkop- 
ibissen, allemaal geringd. Men 
is hier bezig met een herin-
troductieproject voor deze in 
Europa uitgestorven en elders 
zwaar bedreigde soort. Er zijn 
ook veel Gele Kwikstaarten en 
in de verte komt een vlucht 
van 36 Zwarte Ibissen langs. 
Nog voor Barbate slaan we 
een zandweg in, parkeren de 
busjes en gaan aan de wandel 
in een moerassig terrein. Er 
zitten hier veel steltlopers: 
Strandplevier, Groenpootruiter, 
Zwarte Ruiter, Bonte Strand-

loper, Bontbekplevier, Tureluur, Lepelaar, Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger en een 
Grauwe Vliegenvanger en Roodborsttapuit op een hek. Er is een nieuw pad aangelegd 
door de marismas, met bankjes en al. Het gebied is goed te overzien. Wilde eend, 
Geelpootmeeuwen en een discussie over een zeer verre vermeende kiekendief. Er be-
weegt een mooi groepje Flamingo’s in de verte, Steltkluten foerageren, en Oeverloper 
en Witgatje vallen in.
We rijden door naar Trafalgar Point, waar we in het dorp parkeren en de laatste 
kilometer naar de vuurtoren lopend moeten afleggen. Even lekker de benen strekken, 
want we hebben al veel gezeten vandaag. We komen er via een mooie slingerweg. De 
man die de kaartjes voor de parkeerplaats  verkoopt, verkoopt ook ijsjes, waar dank-
baar gebruik van wordt gemaakt, want het is alweer 27 graden. Voor de toren zetten 
we vuurtorenliefhebbers Johan en Brigit samen op de foto, lopen een stukje om de 
toren heen en keren terug naar het hotel. Daar zijn we pas om 20 uur, dus we eten 
laat vandaag. Om 22 uur pas lijsten, 32 nieuwe soorten vandaag.

Dag 4, 16/9, La Janda
Na een klein half uurtje rijden slaan we de weg in naar het voormalige moeras van 
La Janda. Het is meteen raak. We hebben er nog geen 100 meter gereden: Graszanger, 
Paapje, Roodborsttapuit, Bruine Kiek, wespennest, Grauwe Gors, Kneu, Putter, Rode 
Patrijs en een prachtige juveniele Steppekiek, die van nabij helaas maar door drie 
mensen gezien wordt. Johan en Brigit vermaken zich met de springkomkommers, 
waarbij Johan gillend van het lachen de volle laag krijgt. Vanaf het begin van de 
lange dijk die door het gebied loopt, zien we veel Ooievaars in de rijstvelden, honder-
den Grauwe Gorzen vliegen in groepen overal. In de verte zien we Bruine en Grauwe 
Kiekendieven. Het mag dan windkracht NO 8 zijn, het is inmiddels heerlijk warm 
geworden en in de loop van de dag kunnen we 32,5 graden noteren. We waaien 
bijna weg, maar dat mag de pret niet drukken. Twee vermeende Ralreigers worden op 

Zwarte Ibis
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grond van een foto juveniele Kwakken 
en na de reis blijkt van foto’s van Roely 
dat er tussen de duizenden op zonne-
bloemen foeragerende Huismussen ook 
veel Spaanse Mussen hebben gezeten. 
Heel veel Ooievaars staan op een lange 
rij op een dijkje, een Hop schiet voorbij, 
Kleine Zilverreigers staan met hun gele 
voeten op de donkere modder. We lopen 
ergens een katoenplantage op, want 
niet iedereen kent dit gewas. Er zijn hier 
enorme monocultures van, evenals van 
gierst, zonnebloemen en rijst. Er komt 
geen eind aan de velden. Ook anderen 
maken kennis met de springkomkom-
mers.
We lunchen in het veld bij een brug 
over een kanaal, waar op zeker moment 
twee IJsvogels overflitsen. Na de lunch 
vraagt een Amerikaan wat ‘daar’ in een 
struik zit. Het is ver weg. Even wordt 

aan Kuifkoekoek gedacht, maar het is een Grijze Wouw. Als hij opvliegt kan je mooi 
de tekening op de vleugels zien, maar ook de vreemde manier van vliegen, net een 
vlinder. In de buurt moet een Moorse Nachtzwaluw te vinden zijn. Er staat al een 
Engelsman te fotograferen en hij wijst ons fluisterend het dier. Dat was een makkie, 
binnen twee minuten hadden we de vogel in beeld! Hij ligt op de grond, een meter 
of twee van het hek dat dit weggetje afgrenst, tussen de bladeren van de abelen, die 
hier een struikvorm hebben. Het duurt even voordat iedereen hem in beeld heeft. Het 
is ook verrekte lastig om hem te ontdekken, wat een schutkleur. Voor de verandering 
is iedereen eens rustig en stil. Met één oog af en toe half open houdt hij ons in de ga-
ten. Na dit spektakel rijden we terug naar de grote weg, om onderweg op de dijk nog 
een ander spektakel te mogen aanschouwen. Er zitten vele honderden Ooievaars op 
de dijkjes, in de rijstvelden en in de lucht. In groepen stijgen ze spiralend op om zich 
bij andere groepen te voegen, steeds hoger, en wenden daarna allemaal de kop in één 
richting om de tocht naar Afrika aan te vangen. In de rijstvelden blijven nog enkele 
honderden zitten. Zien we hier tegen de duizend Ooievaars? Het zou zomaar kunnen. 
Maar wat prachtig om dit vertrek te mogen meemaken! 
Op de grote weg geven we gas en ruim een half uur later zijn we bij het uitkijkpunt 
van Mirador del Estrecho, waar we een ijsje eten. Op het terras moet je in de luwte 
zitten, want anders waai je weg. Je zit hier pal aan de kust en ook op ruim 300 meter 
hoogte. Het giert er door de bedrading van een afdak. Wat hebben wij het toch heel 
goed gehad vandaag, iets meer landinwaarts. Nogal wat Slangenarenden lijken terug 
te komen van een poging over te steken. Terug bij El Algarrobo, een van de uitkijk-
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punten voor de vogeltrek, waait het beduidend minder hard en het is er heerlijk. Met-
een hij aankomst komen er twee groepen van ongeveer veertig Bijeneters overvliegen, 
het geluid is onmiskenbaar. Er trekken tientallen Dwergarenden over, enkele Slangen- 
arenden en een Rode Wouw. We zien de eeuwige wolk boven Gibraltar hangen, op 
een rotspunt zit een mooie gekko zonder staart en ook de affodillen, een soort lelies, 
zijn erg mooi. 
Om 18 uur zijn we terug in het hotel, om 19 uur lijsten we op het terras, met vandaag 
15 nieuwe soorten. Die Moorse Nachtzwaluw was wel even een cadeautje, maar al het 
andere evenzeer.
Vanavond staat er een paella op het menu, die ons door de kok zelf wordt opgediend. 
Het is heerlijk. Het is verder erg gezellig. Op youtube zoeken we nog het liedje Bran-
dend zand op van Anneke Grönloh, want die is vandaag overleden. Dan komen tot 
groot vermaak allemaal andere oude liedjes langs. 

Dag 5, 17/9, Carnero en Los Alcornocales 
Deze ochtend rijden we eerst naar de Punto del Carnero, alwaar Johan c.s. vuurtoren 
3 en 4 mogen noteren, ook nog eentje op de punt bij Gibraltar. Het waait hier wel 
hard, maar het valt mee als we de weersverwachting bekijken. Boven ons meteen 
tientallen Dwergarenden, een prachtig gezicht. Wespendief en Zwarte Wouw zitten er 

De Moorse Nachtzwaluw, een van de hoogtepunten

Graszanger, vogel van de lage vegetatie
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ook tussen, net als een enkele Slangenarend. De vogels lijken niet te gaan oversteken, 
maar hangen allemaal tegen de wind in. Waait het te hard? Op de rotsen in de zee rus-
ten tientallen Grote Sterns, Geelpootmeeuwen en Audouins Meeuwen. Af en toe komt 
er een Sperwer op jacht langs. Hierna bezoeken we het parkje ‘Parque del Torrejon’ bij 
Palmones. Iedereen wordt meteen geteisterd door muggen, maar we noteren Grauwe 
Vliegenvanger, Zwarte Roodstaart en Zwartkop. Vanaf het observatorio (wat een bende 
hier, er wordt vast af en toe een feestje gebouwd) bekijken we het estuarium van de Rio 
de las Cañas O Palmones. Een groep van twaalf Blauwe Reigers zit tussen de slikken, 
we ontdekken enkele Ooievaars die al snel worden vergezeld van nog een paar honderd 
exemplaren. Ook hier komen Dwergarenden over, de ‘koplampen’ zijn af en toe goed 
te zien. Met de telescopen ontdekken we Oeverloper, vrouwtje Bruine Kiek, Tureluur en 
Steltkluut en er vliegt een Roodstuitzwaluw langs. 
We rijden al slingerend door een mooi gebied de bergen in. Om 13:15 uur parkeren 
we op de parkeerplaats onderaan Castellar de la Frontera, een kasteeldorp in het park 
Los Alcornocales. Onderaan is het stuwmeer van Guadaranque te zien. Eerst lunchen 
en dan naar boven om het kasteel te bekijken. Binnen de muren van dit kasteel ligt 
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Een Kleine Torenvalk, te herkennen door zijn aparte geluid
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een klein dorpje met heel smalle straten waarin de bewoners allerlei planten hebben 
gezet. Het is er goed verzorgd en het ziet er zeer lieflijk en mooi uit. We dwalen er 
doorheen. Een kunstenaar heeft een Amerikaanse Roodstaartbuizerd in de deurope-
ning staan. Hij tekent hem vaak zo te zien en op navraag zegt hij er ook mee te jagen 
op Konijnen. Boven het kasteel zweven enkele Vale Gieren en dan horen we een apart 
geluid dat voortgebracht wordt door drie Kleine Torenvalken. Een korte wandeling 
naar een bron levert qua vogels niets op en ook de bron staat droog. Terugrijdend 
maken we een stop bij een gesloten restaurant (maandag?). Een korte zoektocht naar 
de Monarchvlinder levert alleen een Grauwe Vliegenvanger op, waarna we besluiten 
door te rijden naar de dam. Daar stuiten we op een hek. Dan maar naar een uitzicht-
punt waar vandaan we tenminste de dam kunnen zien en in de verte een gewone 
Buizerd bij een huis. Onderweg terug stoppen we eventjes voor een kijkje bij een 
kurkfabriek. Om 17:30 uur zijn we weer terug bij het hotel voor borrel, douche en 
zwembad voor de liefhebbers. 
Om 19 uur lijsten en het menu opgeven, wat zoals altijd weer voor verwarring zorgt 
bij de ober die niet altijd begrijpt wat wij willen. Sommigen nemen namelijk als eerste 
en tweede gerecht beide keren een voorgerecht, anderen willen een aanpassing van 
iets wat op de kaart staat, maar dan wel …. Elke dag weer een feestje! 

Dag 6, 18/9, naar Chipiona en terug
We starten vandaag vroeg, ontbijt om 7:30 uur en vertrek net na zonsopgang om 
8:15 uur. We gaan met een omweg in de richting van Cadiz. Bij het eerste het beste 
benzinestation gooien we de tanks vol. Het is bijna twee uur rijden naar Laguna Me-
dina. Op het grote veld met windmolens staat alles stil. Geen wind? Na ruim 1,5 uur 
rijden we de parkeerplaats bij Laguna Medina op. Een wandeling van een kleine ki-
lometer brengt ons naar de vogelkijkhut. Er zit al iemand, die het vast niet leuk vindt 
dat er ineens dertien man bijkomt, maar daar moet hij het de eerstkomende uren 
toch even mee doen. Naderhand blijkt hij het helemaal niet erg te hebben gevonden. 
Achter ons horen we de Cetti’s Zanger en voor de hut scheert een Roodstuitzwaluw 
langs. Op het meer drijven duizenden watervogels, ik heb er hier nog nooit zó veel 
gezien. Het stikt er van de Meerkoeten (helaas vinden we geen Knobbelmeerkoeten), 
Geoorde Futen en Dodaarzen. Verder: Krakeend, Witkopeend (een doelsoort vandaag), 
Krooneend, St. Helenafazantjes, Futen, er vliegen groepen Flamingo’s langs, prachtig 
verlicht in de zon, Tafeleend, Waterhoen, Zwarte Ibis, Witoogeend, Grote Karekiet, 
Ooievaar, Steltkluut, en een Purperkoet ver weg. 
Om 12:15 uur moeten we er toch echt weg en rijden we naar Chipiona, een kleine 
drie kwartier verderop. Bij de haven van Chipiona moeten Huisgierzwaluwen vliegen, 
maar die zien wij niet. We eten er in een restaurantje langs het strand, waar velen 
vooral allerlei visgerechten bestellen. Het eten is basic, maar lekker en het personeel 
is alleraardigst. Dan wordt de tomtom op Bonanza gericht en een half uur later rijden 
we de salinas bij Bonanza in. Het kaartje van Engelsman Pete (dag 1) is verhelderend 
en Tommetje doet de rest. Hier zijn uitgestrekte zoutwinningsvlaktes, zover het oog 
reikt. Rijdend door de eerste salinas zien we helemaal niets. Komt dat goed vanmid-
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dag? Maar het duurt niet lang of we zien een mooie groep Flamingo’s, Steltkluten en 
onze eerste gewone Kluut. Een ander pad slaan we in, in de richting van een busje 
met andere vogelaars, dus daar moet iets te beleven zijn. In de verte een Visarend in 
de lucht (later strijkt hij met prooi neer), en in het water Bergeend, heel veel Flamin-
go’s, Tureluur, Zwarte Ruiter, Dunbekmeeuw, Kokmeeuw, massa’s Lepelaars, Dwerg-
stern, heel veel gewone Grutto’s, Kleine Strandloper met ringen, Grote Zilverreiger, 
Bonte Strandlopers en Bontbekplevier. Dat was leuk! Het wordt al laat en aangezien 
het twee uur rijden terug is, moeten we weer weg, maar niet nadat we nog een eindje 
verder rijden om een door Pete aangegeven meertje te bezoeken waar de Marmereend 
te zien zou zijn. Die kans mag je niet voorbij laten gaan als je zo dichtbij bent! Op 
het meer zijn al meteen 50 Dodaarzen te zien en aan de overkant enkele Kwakken 
in een bosje. We rijden om het meer heen en zien enkele boomstronken in het water 
waar juveniele en adulte Kwakken zitten, tientallen. En dan wordt gelukkig een Mar-
mereend gezien, dan twee en daarna zelfs drie. Missie geslaagd. Dit was wel even een 
dingetje, maar wanneer zie je ooit weer Marmereenden behalve hier? Om precies 20 
uur zijn we terug. 
We maken afspraken voor morgen, want we hebben nog een volledige dag vogels 
kijken voor de boeg. We blijven lekker in de buurt op de verschillende telposten.

Dag 7, 19/9, trektellen, laatste dag
Vanochtend ontbijten we in alle rust, stallen de koffers in één kamer, rekenen af en 
gaan naar het bezoekerscentrum Huerta Grande. HG is een hostel, heeft hutten, een 
bar/restaurant en een bezoekerscentrum. Het ligt mooi verscholen in een bosgebiedje. 
We horen bij aankomst al Vuurgoudhaan en Boomklever. Er wordt veel gekocht in de 
winkel en de dienstdoende dame biedt aan een speciale tuin open te stellen voor ons. 
Achter de afsluiting blijkt zich een ware vogeloase te bevinden. Een gebiedje dat veel 
groter is dan je zo van buiten zou inschatten. We zien er al meteen Europese Kanaries 
en Vinken. Een kronkelpad leidt ons naar een observatiehut waar we achter glas een 
opening in het bosje zien waar water is en waar enkele feeders vogels aantrekken. 
We maken een rondje en verlaten HG na een kop koffie. Er komen tientallen Zwarte 
Wouwen en Vale Gieren overzweven.
Dan rijden we via-via weer terug en brengen de rest van de ochtend door op het 
uitkijkpunt Cazalla. Daar is de hele ochtend nog niets gezien, dus we hebben niets 
gemist. We zien wel dat Zwarte Wouwen en Dwergarenden onderlangs de heuvel 
komen, langs de kustlijn vliegen en niet oversteken. Het waait ook heel hard en blijk-
baar is het ongunstig om over te steken. 
De lunchinkopen doen we als gewoonlijk bij de Lidl in Tarifa, we rijden nog even 
het stadje in om postzegels te kopen en een atm te zoeken en rijden voor de lunch 
naar Observatorio del Estrecho, waar ook een winkeltje is. Dit keer is het open en dus 
worden er T-shirts gekocht en andere zaken, die we nog niet eerder in HG vanochtend 
aantroffen. Behalve enkele Geelpootmeeuwen is hier niets te zien. Na de lunch krijgen 
Mike en Johan een bijdrage van de anderen voor hun rijden en de organisatie van 
deze reis. Veel dank! Mike gaat zijn bijdrage schenken aan Fundación Migres.
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Als laatste brengen we vandaag een bezoek aan het uitkijkpunt El Algarrobo, waar 
nu en dan wel wat te zien is. Het leukste hier zijn een Visarend en een mooie Rode 
Wouw. Er zit veel volk. Veel van de trek zit ontzettend hoog en het is moeilijk te 
beoordelen wat het allemaal is, op een enkele Slangenarend en Dwergarend na. Mike, 
Johan en Martijn wandelen een stuk een weggetje op en komen terug met een Staart-
mees, die hier anders is dan elders in Europa, de ondersoort irbii. 

Tegen 16 uur zijn we terug in het hotel en in en rond de kamer van Margreet worden 
koffers heringepakt (statieven, messen, stoeltjes en bestek erin bijvoorbeeld) en we 
verkleden ons voor de reis terug naar huis. In een kleine twee uur zijn we terug in de 
parkeergarage, leveren de busjes in, checken in, eten op het vliegveld een broodje en 
gaan naar huis. 

Dit was echt een leuke, interessante, mooie en gezellige reis. In totaal zagen we 126 
soorten vogels, een heel mooi resultaat, veel mooie landschappen en hebben we het 
droog gehouden. Op naar een volgende keer!

Vogelreis naar Tarifa met de VWGA

Vale Gier
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Digitalisering artikelen
Uit het VWGA-archief

Velen van ons hebben het genoegen gehad de jonge Ruigpootbuizerd 
te zien die bijna de hele maand november 2018 bij de Zeedijk vlak 
onder Marken pleisterde. Kennelijk viel er voor hem wel het een en 
ander te halen. Als je nu informatie over een dergelijke vogel wilt 

lezen staan er niet alleen prachtige roofvogelboeken tot je beschikking, maar 
kun je ook van alles vinden op het internet. De site waarneming.nl is een 
goede ingang daarvoor. Hoe ging dat vroeger dan kun je je afvragen. Toen 
waren er natuurlijk ook boeken, maar wat als je iets over waarnemingen wilde 
lezen? Daar komen de mededelingenbladen van de vogelwerkgroepen om de 
hoek kijken. In het volgende nummer van De Gierzwaluw komt een artikel te 
staan over de digitalisering van alle Mededelingenbladen en Gierzwaluwen van 
de Vogelwerkgroep Amsterdam. Als voorproefje van wat er allemaal in te vin-
den is volgen nu twee artikelen over de Ruigpootbuizerd. Eentje van Herbert 
Fonteijne, gepubliceerd in De Gierzwaluw nr. 3, jaargang 29 (1991) en een van 
G. Oreel, uit een Mededelingenblad van 1963. 
Er ligt een behoorlijke schat aan informatie in het archief!

Even ten zuiden van de reusachtige ijskappen van 
de Noordpool omsluit een kolossale gordel van 
arctische toendra’s de vastelanden van de wereld. 

De toendra bevindt zich nagenoeg geheel noordelijk 
van de poolcirkel. Zij spreidt zicht uit over streken in 
Rusland, Siberië, Alaska en Canada en stukken van 
Noorwegen, Zweden en Finland.

In de puurste vorm is de toendra geheel boomloos. 
Lage struiken zijn de hoogste vegetatie. De bodem is 
doorlopend bevroren - luttele centimeters onder de 
oppervlakte in permafrost - en is ‘s winters zo goed als 
geheel met sneeuw bedekt. De toendra is het hardste 
milieu voor dagstootvogels ter wereld, stukken harder 
nog dan de woestijn. 

Gedurende de korte, warme zomertijd (? 3 maanden) 
met 24 uur daglicht smelt het ijs. De onderliggende permafrost voorkomt drainage, 
zodat een onvoorstelbaar aantal kleine poelen en modderige plassen ontstaan. 

In midwinter moet het etmaal daglicht plaats maken voor 24 uur bijna totale duister-
nis, met als gevolg dat een dagstootvogel te weinig licht tot zijn beschikking heeft 
om nog goed te kunnen jagen. 
In de ultrakorte zomer arriveren miljoenen trekkende steltlopers, eenden, ganzen en 
kleine vogels, gedeeltelijk om te broeden. Muizen en lemmingen vermenigvuldigen 
zich en er is een kort seizoen van grote overvloed. In augustus is het grootste deel 
van de trekvogels weer vertrokken, de jongen meestal eerder dan hun ouders. In 
oktober heeft de machtige koning winter al weer alles in zijn ijzige greep. Vanaf dit 
moment moeten de achterblijvers het stellen met het weinige dat er te vinden is op de 
hard bevroren en besneeuwde grond van de toendra. 
Alle dagstootvogels in deze regionen voeden zich met levende prooi, hoewel de Ruig-
pootbuizerd en de Steenarend soms ook aas eten. Ze moeten wel levende prooi eten, 
want de kadavers zijn ‘s winters zo stijf bevroren dat ze oneetbaar zijn. De stootvo-
gels zijn daarom afhankelijk van het korte, overvloedige voedselaanbod in de zomer 
en het kleine aantal overblijvers ook gedurende de resterende tijd van het jaar. 
Slechts vier dagstootvogelsoorten zijn typisch voor de toendra: de Ruigpootbuizerd, 
de Steenarend, de Giervalk en de Slechtvalk. Enkel de Giervalk en de Ruigpootbuizerd 
zijn werkelijk karakteristiek. De Steenarend en de Slechtvalk verblijven en broeden 
wel in deze streken, doch zij komen ook in andere gebieden voor. 
Alleen de Giervalk is er min of meer standvogel (de anderen trekken in de winter 
naar het zuiden), maar zelfs van deze vogel trekt een gedeelte weg. Al de vaste bewo-
ners van de toendra zijn Holarctisch; ze komen in de hele regio rond de Noordpool 
voor en niet alleen in Eurazië (Palearctisch ) of Noord-Amerika (Nearctisch). 
De Ruigpootbuizerd is een trekvogel die de broedgebieden vanaf eind augustus 
verlaat. De Scandinavische vogels overwinteren in Midden-Europa van oktober tot 
maart/april. De trouw van de afzonderlijke vogels aan de overwinteringsplaatsen in 
een aantal opeenvolgende jaren is aangetoond. 

Jachtwijze en voedsel 
In steppen en open grasvlakten, waar uitkijkposten ontbreken, moeten de op jacht 
zijnde vogels wel zweven, bidden of heel langzaam schommelend rondvliegen (kie-
kendieven). De meeste stootvogels die in open grasland jagen bidden, van Torenval-

Herbert Fonteijne

DE RUIGPOOTBUIZERD (Buteo lagopus) 
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ken tot Ruigpootbuizerden en zelfs Slangenarenden. Tegen een sterke wind in is het 
daarbij nauwelijks nodig de vleugels te bewegen. Bij een licht briesje echter moet de 
stootvogel om zijn positie te handhaven snel met de vleugels fladderen en de staart 
spreiden om wat meer opwaartse druk te krijgen. Een vertraagde film van een bid-
dende vogel laat zien dat de kop immer in dezelfde stand blijft, terwijl het lichaam, 
de vleugels en de staart voortdurend in beweging zijn. De bidhouding verschaft een 
“uitkijkpost in de lucht”. 
De Ruigpootbuizerd is de noordelijkste van de 25 soorten buizerden die de wereld 
bevolken. Deze bewoner van de toendra is in principe een zoogdiereter. Op zijn 
menulijst staan onder andere lemmingen en andere noordelijke knaagdieren als de 
aardmuis en de noordse woelmuis. De muizen en lemmingen komen voornamelijk in 
het zomerseizoen binnen het gezichtbereik van de Ruigpootbuizerd. Tijdens de winter 
moet hij noodgedwongen overschakelen op ander voedsel, zoals Sneeuw- en Kor-
hoenders, Kramsvogels en andere kleine gevederde prooien. Ook komt het veel voor 
dat de vogel ‘s winters uitwijkt naar zuidelijker streken, onder andere naar de taiga. 
In Noord-Amerika onderzochten de gebroeders Graighead het voedsel van overwinte-
rende Ruigpootbuizerden. In het koude en sneeuwrijke Michigan bestond het voedsel 
van de stootvogel voor 88% uit kleine knaagdieren, 10% spitsmuizen en slechts 2% 
zangvogels. 

Kenmerken 
De Ruigpootbuizerd varieert in lengte van 51-61 centimeter en heeft een spanwijdte 
van 120-150 centimeter. 
Het mannetje weegt gemiddeld 850 gram, het vrouwtje gemiddeld 1000 gram. 
De hoogste leeftijd die men met behulp van ringgegevens heeft vastgesteld is 16 jaar. 

De Gierzwaluw

De Ruigpootbuizerd lijkt op een lichte Buizerd, doch is ietwat groter, steviger en meer 
arendachtig, tevens heeft hij langere vleugels en staart. 
Hij zweeft op een beetje geheven vleugels en glijdt met arm omhoog en hand vlak 
gehouden. De vleugelslagen zijn dieper en bovendien minder stijf dan die van een 
Buizerd. De vogel is vaak volhardend aan het bidden of hangt bijkans bewegingloos 
boven velden of akkers, intussen de staart draaiend en kantelend als bij een wouw. De 
Buizerd bidt ook, maar minder lang achtereen en ook niet zo vaak. 

Verenkleed Adult 
Adulte Ruigpootbuizerden zijn over het algemeen wat donkerder dan de juveniele 
vogels en ze missen in tegenstelling tot de Buizerden warme kastanjebruine tinten. 
Ze bezitten een donkere kop en borst. De ondervleugeldekveren zijn ook donker. De 
volwassen vogels hebben zwaarder dwars gestreepte slagpennen (vooral armpennen) 
plus donkerdere bovenvleugels met een minder opvallende licht gebied aan de hand-
basis. De staart toont het beste leeftijdskenmerk en ook nog vaak het geslacht. Adulte 
vogels hebben een zwarte en scherp begrensde eindband met daarvoor één (meestal 
vrouwtjes) tot drie (meestal mannetjes) zeer smalle dwarsbanden. Juveniele vogels 
hebben alleen maar een eindband die breder, veel minder scherp begrensd en doffer is 
dan bij volwassen vogels. 

Verenkleed Juveniel - eerstejaars 
De meeste in Nederland verblijvende Ruigpootbuizerden zijn juveniele vogels die in 
het algemeen lichter zijn dan adulte vogels. Zij zijn aan de volgende kenmerken te 
herkennen 
1 witte staart met brede donkere eindband; 
2 overwegend witte onderdelen; 
3 grote zwarte polsvlek; 
4 zwarte buikvlek (hoewel bij uitzondering ook licht); 
5 de slagpennen zijn aan de onderkant licht en hebben zwarte toppen; 
6 lichte baan over middelste dekveren; 
7 de handvleugel heeft een grote witte vlek op de handpenbasis. 

Voorkomen in Nederland 
In het winterhalfjaar verschuift de stootvogelbevolking. Dit komt gedeeltelijk omdat 
enige bosbewoners zoals Boomvalk en Wespendief wegtrekken naar Afrika en tege-
lijkertijd wintergasten uit Noord-Europa zich in onze streken vestigen die meer de 
open terreinen prefereren. De Rulgpootbuizerd en het Smelleken zijn hiervan goede 
voorbeelden. We kunnen ze in ons land waarnemen op heidevelden, hoogvenen en 
kwelders en ook in open duinen en open cultuurlandschappen. 
We treffen hier slechts twee gebieden aan waar de Ruigpootbuizerd in wat grotere 
aantallen kan worden waargenomen, namelijk in het oostelijk deel van het Wadden-
gebied, met concentraties in het Lauwersmeer en op Schiermonnikoog en in Oost-en 
Zuid-Flevoland. Andere regionen in onze twaalf provinciën moeten het met bedui-
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dend kleinere aantallen doen. Ten zuiden van de grote rivieren is de soort uitgespro-
ken schaars. Meer kans op succes heeft men in Drenthe, op de Veluwe, in het rivieren-
gebied, de duinen en het noordelijk Deltagebied. 

Het aantal Ruigpootbuizerden dat ‘s winters in Nederland verblijft wordt geschat op 
300 tot 800. Wanneer er een invasie plaatsvindt kunnen de aantallen een veelvoud 
hiervan bedragen. 
Een enkel exemplaar in augustus buiten beschouwing gelaten, begint in de maand 
september de najaarstrek van de Ruigpootbuizerd op gang te komen. De opwaartse 
lijn in presentie en het aantal waarnemingen van overvliegende vogels laat blijken 
dat de trek in het najaar zich vooral afspeelt in oktober en november. De Ruigpoot 
scoort het hoogst vanaf december tot en met februari. De terugtrek naar hun broed-
plaatsen in de toendra vangt aan in maart en wordt in april afgesloten. Nu en dan 
wordt er in mei nog wel eens een Ruigpootbuizerd gesignaleerd, dit zijn waarschijn-
lijk onvolwassen exemplaren. 
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Zomer en nazomer. Een prachtige 
tijd, zeker met een Indian summer 
als dit jaar. De trek komt weer op 

gang. Een vrij nieuwe ontwikkeling zijn 
de aanvullende waarnemingen met be-
hulp van geluidsopnamen. Het voordeel 
is niet alleen dat je deze ’s nachts kan 
laten draaien (en zelf lekker kan slapen), 
maar ook: “the advantage of recording 
in rather birdless city surroundings 
becomes obvious: besides the usual 
traffic and the occasionally drunk there 
are very few distractions” (Pelikan, The 
Sound Approach, 2018). De resultaten 
zijn bijzonder interessant; er vliegen 

soorten over de stad die je niet snel zou verwachten. Zo komen soorten als Woudaap 
en Grote Stern opeens in deze rubriek terecht, zonder dat iemand ze daadwerkelijk 
heeft waargenomen. Volgens de telregels van de CDNA is een “waarneming van een 
opgenomen, door de waarnemer zelf op het moment van opnemen niet gehoord geluid” 
echter niet telbaar voor je eigen streeplijst; zie ook de telregels op de website van 
dutchbirding. 

Zorg dat je je waarnemingen van het 4e kwartaal 2018 tijdig hebt opgevoerd op waar-
neming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, zoals 
aantal, geslacht, kleed, gedrag en telmethode. En bij (regionale) zeldzaamheden het 
liefst een bewijsplaatje of een geluidsfragment.

WATERVOGELS
Op 17/8 en 2/9 vliegen er resp. 2 en 1 Casarca’s naar zuidwest/zuid over de Vijfhoek 
(GvD, SH) en op 27/8 vliegt er 1 naar zuid in het Diemerpark (FvG). Op 11/8 1 vogel 
op de Kinseldam en 26-28/7 2 vogels aan de Poppendammergouw (NA, SH). Tot 21/8 
pleistert er een Casarca in Westpoort, ook het vorige kwartaal daar waargenomen. De 
vogel is niet geringd maar wel erg tam: “tot op 15 meter benaderbaar vanaf mijn boot” 
(André van Vliet). Tja, hoe wild is zo’n eend dan…
Pijlstaart hoogste aantal: 27 in de Kinselbaai 22/9 (LIJ). 
Zomertaling hoogste aantal: 13 in Polder IJdoorn 12/8 (GvD).
Krooneend hoogste aantallen in september op het IJmeer cq. de Gouwzee tussen 8-30/9 
max. 230-250 ex.

Waarnemingen juli-september 2018
Ellen de Bruin
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Een Witoogeend wordt gemeld op 19/8 in Polder IJdoorn; “kort t.p.; daarna met 2 
Wilde Eend naar west” (Rob Bekebrede).
Twee waarnemingen van Brilduiker in juli: 17/7 IJmeer (WvdS), 23/7 Haven Ballast 
(GvD), beide 1 vrouwtje.
Grote Zaagbek in de periode 24-30/9 max. 4 v. overvliegend Muider kust (WP, RBe). 
Middelste Zaagbek in de periode 25-30/9 max. 2 v. overvliegend Vijfhoek (SH, WP, FV, 
EdB, RivD).
Een vroege waarneming van Kuifduiker op de Gouwzee: 25/9 (JA). Geoorde Fuut zat in 
de periode 21-26/7 op het IJmeer (Waterland; 1e wrn. Hans Niekus), en in de periode 
12/8-13/9 max. 2 in Haven Ballast (1e wrn. EdB, RivD).
Op 20/7 vliegen twee 1kj Zwarte Ooievaars naar noord over A’dam-Oost; “traag over-
cirkelend, samen met een witte” (ZH) en op 22/7 een ex. naar zuidoost over Botshol 
“hoog en ver” (FvG). Op 5/8 schroeven er 6 op en verdwijnen in zuidelijke richting 
boven Hogewey, stedelijk gebied in Weesp (RivD, EdB).
Jonge Ooievaars worden gemeld vanuit Amstelpark (ZH), Centrum (RV), Kalfjeslaan 
(ZH, FvG), Vondelpark (RBos), Uithoorn (RV, Fred Scholte), Bovenkerkerpolder (AS, AJ) 
en Osdorper Binnenpolder-Zuid (PM). Op deze laatste plek op 11/9 en 12/9 het hoogste 
aantal van 19 vogels t.p. (JvB, PT).
Hoogste aantal van Lepelaar: 66 op 30/7; uiteraard op de Kinseldam, waar deze soort 
jaarlijks tot broeden komt.
Gebieden waar de Roerdomp veelvuldig gezien is: 1-7/7 en 30/9 Schinkelbos, 8/7-20/9 
Ilperveld, 17/7-0/8 Polder IJdoorn en 8/7-6/9 Volgermeer.
Nachtelijke geluiden van Woudaap werden vastgelegd op 23/8 in de Weteringschans-
buurt (SH) en op 28/8 in de Watergraafsmeer (GvD). Beide geluidsopnamen zijn beves-
tigd door Lukas Pelikan, auteur van het artikel ‘Grumpy gnomes and allies’ (aug. 2018), te 
vinden op de website van The Sound Approach.
Naast Artis en de jaarlijks terugkerende gevallen in Duivendrecht (periode 2-23/7) 
werden Kwakken gezien in de Watergraafsmeer, A’dam-Oost, golfbaan Amsterdam Old 
Course, Gaasperplas, Nesciobrug, Flevopark, Over Bijlmer, Venserpolder, Vliegenbos. 
Nachtopnamen van deze soort op 4 data tussen 1/7 en 29/8 Watergraafsmeer (GvD) en 
op 28/8 Weteringschansbuurt (SH). Neemt de soort toe buiten Artis?
Op 8/7 een ongedocumenteerde waarneming van een Koereiger aan de Uitdammerdijk, 
“hoogte winnend en wegvliegend” in oostelijke richting; “kleine witte reiger met 
relatief korte gele snavel, relatief korte poten met donkere tenen” (Tina Leguijt, Simon 
Vink). Het zou de 3e juli-waarneming zijn in de Amsterdamse regio.
Purperreigers worden vooral gezien in het Ilperveld, periode 3/7-20/9, 7/7-14/9 Vijf-
hoek en Muider kust, 1/7-14/8 Polder IJdoorn en 6/7-16/9 in de polders rondom Weesp 
(Gemeenschaps-, Bloemendaler- en Aetsveldsche Polder). Ook worden aardig wat 1kj 
vogels gemeld; de soort zit duidelijk in de lift.
Dit kwartaal werden vanaf 26/7 relatief veel Kleine Zilverreigers waargenomen. De 
meeste waarnemingen zijn net als vorig jaar in Waterland, maar ze worden ook gezien 
in het Diemerpark, nl. op 2/9 en 25/9 max. 4, op de Vijfhoek en aan de Muider kust in 
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de periode 31/7-1/9, Kinseldam/Polder IJdoorn 31/7-25/9, Volgermeer 26/7-25/8 max. 
2 en in de Aetsveldsche Polder op 30/7 en 1/9.
Dit voorjaar hebben 50 paar Lepelaars op de Hoeckelingsdam (Kinseldam, red)  ge-
broed. De kolonie Lepelaars vestigde zich in 2013 met 4 paar, vorig jaar maakten 50 
paar er een nest. Dit is nu verreweg de grootste kolonie van Amsterdam en omstreken 
(bron: natuurwerkdag.nl).

ROOFVOGELS & UILEN
Vanaf 31/8 tot het einde van september wordt de Visarend waargenomen. Tijdens het 
gehele kwartaal een vogel in de Afrikahaven (1e wrn PM); “pleistert in een hoogspan-
ningsmast in de Westhoffplas maar doet kennelijk de boodschappen in Amsterdam” 
(RBos) en de Vijfhoek en Muider kust (13-22/9, 1e wrn WP). 
De Wespendief werd op vele plekken waargenomen. Naast de gebruikelijke plek, het 
Amsterdamse Bos en Thijssepark (1/7-2/9) vlogen er in de periode 15/8-8/9 in totaal 
6 over de Vijfhoek (GvD, SH, WP, GK, FV, RB, RivD, EdB). In de periode 26/8-2/9 in 
totaal 4 over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). 
Het broedgeval in het Amsterdamse Bos wordt na ontdekking van het nest met in ieder 
geval 1 jong op 8/8 goed gemonitord (ZH), en is leuk om te lezen op waarneming.nl. 
Later in augustus een aantal voedselvluchten van het mannetje waargenomen; het 
vrouwtje laat zich slechts 
éénmaal zien, op 17/8. Laatste 
waarneming 2/9 “juveniel 
rustend en poetsend op ca. een 
meter boven het nest.”
De enige waarneming van 
Rode Wouw deze periode was 
op 4/7 in het Amsterdamse 
Bos; “merkwaardige soort voor 
deze contreien in de eerste 
week van juli. Gleed door in 
de richting van de stad” (ZH).
Op 2/7 vliegt er een Zeearend 
naar zuidoost in Zuidoost; 
“met het blote oog terwijl ik 
voor een rood licht stond te 
wachten. Vloog niet al te hoog 
richting zuid met een of twee 
alarmerende meeuwen om 
hem heen. Verderop, boven 
de ring/Nelson Mandelapark, 
enkele rondjes draaiend waar 
ik hem achter bebouwing 
kwijtraakte. Witte staartpen-
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nen omlijnd met donkere randen en witte vensters aan binnenste handpennen meest in 
oog springend. Vermoedelijk dezelfde vogel die om 13:00 over Den Helder in zuidelijke 
richting vloog. De afstand hemelsbreed is 70km, dat betekent dat de vogel gemid-
deld 35km/u heeft gevlogen” (Willem Wind). Twee maanden later, op 2/9 vliegt er een 
onvolwassen vogel over de Aetsveldsche Polder en een uurtje later 1, ook onvolwas-
sen, over Het IJ (JLK); mogelijk dezelfde vogel? Op 28/9 een subadult over de Vijfhoek 
(SH, WP) en 3 kwartier later over de Aetsveldsche Polder (NvdW), waar een dag later 2 
vogels worden gezien, adult of subadult; “beide veel wit in de staart” (EdB, RivD).
Eén waarneming van Blauwe Kiekendief in dit kwartaal: 8/9 Sloterdijk 1 vrouwkleed 
naar zuid (JM).
Een verder niet gedocumenteerde Roodpootvalk werd gemeld op 25/9 over de Vijfhoek 
vliegend in zuidelijke richting; “blauwachtige valk met zwarte oogvlek, roodachtige 
poten, strepenpatroon zoals bij Smelleken ontbrekend” (AS).
Op de Vijfhoek jagende Smellekens: op 24/8 een vrouw (WvdS) en op 29/9 een man 
(SH, RB).
Jonge Slechtvalken worden gemeld bij Schiphol, Amerikahaven, Hemweg, IJburg, 
A’dam-Oost en Westpoort.
Steenuil wordt gezien in de Bovenkerkerpolder. Soms worden waarnemingen van uilen 
automatisch vervaagd, niet alleen uit oogpunt van bescherming maar ook in verband 
met de privacy van de bewoners; vele nestkasten hangen in tuinen of op erven. 

STELTLOPERS
In de Volgermeerpolder een vrouwtje en een juveniele Steltkluut op 13/7 (SH, WP), hier 
ook gezien op 19/7 (WvdS). En op 18/7 2 adult en 1 jong (W. Roosen). In de periode 
17/7-2/8 meerdere Steltkluten in Polder IJdoorn; max. 5 ex. (4 ad. en 1 juv.; 1e wrn 
SH). De meeste Kluten werden wederom gezien in Polder IJdoorn, in de periode 1-31/7 
een maximum van 35 vogels op 1/7 (Maarten Hotting). De enige augustuswaarneming 
is op 14/8, 1 vogel op de Kinseldam (SH, WP, EV).
Waarnemingen van Goudplevier met meer dan 300 ex.: 14/9 en 15/9 Bovenkerkerpol-
der (AJ, PT), 10/9 Blijkmeer (MS), 15/9 Overlekergouw (Henri Wals). Twee Zilverplevie-
ren laten zich zien op 1/8 in de Volgermeer (Menno Huizinga), 1 vogel vliegt over de 
Vijfhoek op 24/8 (SH) en op 29/9 (RB) en 1 over de Aetsveldsche Polder op 1/9 (EdB, 
RivD).
De enige 2 juveniele Bontbekplevieren worden gemeld in het Ilperveld (Willem Doel-
man). Jonge Kleine Plevieren worden gezien in Lutkemeerpolder 8/7 (Frank van de 
Velde), Kinsel 2/7 (WP), Volgermeer 1/8 (SH), Polder IJdoorn periode 4/7-25/7 (velen), 
waarvan 1 vogel geringd als juveniel op 9/6 te Elst (SH). Geen meldingen van het 
Landje van Geijsel. Op 20/8 een Morinelplevier “twee keer luid roepend” over de 
Noorder- of Rietpolder te Muiden; geen geluidsopname (Jeroen Brandjes).
Op 11/8 en 14/9 staan resp. 2 en 1 Rosse Grutto’s op de Kinseldam (PR, WP). Op 9/9 
vliegt er 1 over Polder IJdoorn (Alwin Borhem), en op 23/9 1 naar NW over de Vijf-
hoek (SH, WP).
Hoogste aantal van Regenwulp: op 20/8 60 vogels naar ZW over de Vijfhoek (GvD); 
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laatste waarneming 29/9 (was vorig jaar 30/8!); 1 overvliegende vogel Muider kust 
(FvG, LIJ). 
Slechts 1 dag, nl. op 25/7 bevinden zich 2 Poelruiters in Polder IJdoorn (EdB, FvG, LIJ). 
Op 19/7 maar liefst 18 Groenpootruiters in Polder IJdoorn (NvdW). Op 29/8 vliegen er 
24 over de Vijfhoek (FV).
Hoogste aantallen Witgat: 11 vogels in het Schinkelbos op zowel 29/7 als 14/8 (Theo 
van Bokhoven). Op 22/8 17 ex. overvliegend Vijfhoek (FV). Hoogste aantal Bosruiter: 
10 op 22/7 in Polder IJdoorn (Christophe Reijman).
Steenlopers zijn typische vogels van de kust, maar soms duiken ze op aan de randen 
van het IJmeer: 19/7 en 22/7 Polder IJdoorn (NvdW, GK), 28/7-10/8 Kinseldam (Pieter 
van Franeker), en 31/8 en 2/9 3 ex. op IJburg (Alfred de Weerd, AS, FvG). 
Slechts 1 melding van Kanoet dit kwartaal: 15/9 Volgermeer (WP).
In Polder IJdoorn t.o.v. vorig jaar veel meldingen van Kleine Strandloper: in de periode 
12-24/7 max. 7 ex. op 20/7 (AT). Idem van Krombekstrandloper: in de periode 1-26/7 
ook max. 7 ex. op 25/7 (FvG).
Een Temmincks Strandloper wordt slechts op 2 dagen gezien in de Volgermeer: 24-25/8 
(René Beekvelt, WP).
Bonte Strandlopers worden gezien op de Kinseldam en in Polder IJdoorn. Op 30/8 wor-
den er 5 juv. gemeld in de Volgermeer (NA).
Het maximale aantal van Kemphaan in Polder IJdoorn ligt in de periode 17/7-27/7 
op190 ex. op 22/7 (FvG). Op 1/7 en 2/7 is er een vóór-piekje van aantallen tussen de 
125 en 168.

Goudplevier, 20 september 2018
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MEEUWEN & STERNS
Hoogste aantal Zwartkopmeeuw: 25 stuks 10/7 Ilperveld (AT).
Vanaf 9/8 worden Dwergmeeuwen gezien, vooral aan de Muider kust. Hoogste ges-
chatte aantal hier 250 op 21/9 (WP, SH). 14/8 Kinseldam 3 vogels (EV). 24-30/9 IJburg 
max. 12 ex. op 24/9 (WS).
Normaliter is augustus de maand voor Reuzensterns, maar dit jaar zijn ze, net als in 
2016 er vroeg bij. De eerste wordt gezien op 7/7 in Polder IJdoorn (WvdS). Klassieke 
plek is de Kinseldam, waar ze voor het laatst gezien worden op 27/9, met een max. van 
16 vogels op 30/8 (WP). Bij IJburg is een verondieping, waar er maximaal 3 regelmatig 
rusten in de periode (10/8-27/9). Deze vogels worden regelmatig foeragerend rondom 
de Vijfhoek gezien. Aan de Muider kust worden ze aanmerkelijk minder waargenomen; 
20/8 1 ex., 21/8 2 ex., 24/9 5 ex. en 28/9 2 ex. (NvdW , Piet van der Werf, WP). Minder 
gebruikelijke plekken: 2 foeragerende vogels boven de Gouwzee aan de noordwestkant 
van Marken 3/8 (EdB). Op 9/8 1 ad. naar NW over de Muidertrekvaart (Carel de Vink) 
en op 20/8 een vogel naar NW over het Science Park (ZH). 27/8, 28/8, 8/9 steeds 2 
vogels over het Diemerpark (FvG). 1/9 Watergraafsmeer, geluidsopname (GvD). 
Op 18/8 vliegt een Dwergstern in westelijke richting langs de Muider kust (WS, HvO). 
Op 20/9 wordt er 1 gemeld langs de Uitdammerdijk thv het Kinselmeer; “geen foto be-
schikbaar, zat ver weg op een paaltje in het water. Gezien via de telescoop. Geheel grijs 
op de vleugel, geen donkere streep zoals bij de visdief. Wit voorhoofd, gele snavel met 
zwarte punt” (Ton van den Oudenalder).
Van een Grote Stern wordt een geluidsopname gemaakt op 20/7 0:39 in de Water- 
graafsmeer (GvD).
Drie Witvleugelsterns foerageren langs de kust bij Muiden op 18/8; “scherp afgetekende 
witte bovenkant staart-bovenrug” en een 1kj is op 19/8 ook nog ter plekke (HvO, EH, 
LIJ, WS).
In augustus grote aantallen Zwarte Stern op het IJmeer: 18-14/8 max. 2000, en op 19/8 
en 27/8 worden er zelfs ca. 5000 gemeld (Harry de Klein, SH, WP). Laatste waarneming 
hier op 28/9 (WP). Op IJburg pleistert een vogel vanaf 25/9 tot einde kwartaal (velen). 
Slechts 2 waarnemingen in Waterland: op 20/8 1 en op 22/9 5 omgeving Kinseldam 
(SH, WP). Opvallende waarneming zijn de 11 ex. die naar het zuiden trekkend over het 
A’dam-Rijnkanaal thv Weesp op 25/8 (EdB, RivD). 
Tijdens onstuimig weer (WZW6) worden op 21/9 2 Kleine Jagers gezien langs de 
Muider kust (SH, WP). Op 24/9 is de wind NW3 en vliegen er 2 langs IJburg (WS, Alex 
Buhr).

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Van Patrijs weer alleen meldingen van Schiphol, in de periode 9/7-0/9 met op 28/7 5 
juveniele vogels (RR), wat dan weer een beetje hoop geeft.
Waterral 23/7 1 juv. Polder IJdoorn (GK). In de periode 19-28/7 wordt in Polder IJ-
doorn Porseleinhoen waargenomen; op de 19e en de 20e wordt specifiek een juveniel 
genoemd (NvdW, GK, EH). Kunnen we daaruit concluderen dat er net als vorig jaar een 
broedgeval is geweest?
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Erg vroeg zijn de waarnemingen van 5 Kraanvogels over het Rembrandtpark op 16/8 
(Sien Kok) en van 10 ex. over het Diemerbos op 22/9 (EV). Van beide waarnemingen 
is er geen foto, waardoor andere soorten zoals Zwarte Ooievaar niet uit te sluiten zijn. 
Toch noem ik ze hier, want het is een soort die qua aantal behoorlijk in de lift zit, ook 
in Duitsland, met name de Diepholzermoorniederung. In Nederland waren in 2018 
32 paren aanwezig (vorig jaar 22). Nieuwe broedplekken liggen in Noord-Brabant 
en Limburg. Door de droogte dit jaar viel het landelijke broedsucces tegen, maar ook 
recreatiedruk eist zijn tol; 12 paar kreeg kuikens, slechts 7 jongen zijn groot geworden 
(bron: kraanvogels.net).
Een onzekere Draaihals wordt gemeld vanuit de auto op de A1, vliegend richting 
Vijfhoek; “golvende spechtvlucht, bruingrijs zonder witte delen, formaatje slanke 
Spreeuw” en “bruine vogel, golvende spechten-vlucht, tikkeltje kleiner dan Spreeuw” 
(RB, Edial Dekker), Bij een bushalte van station Sloterdijk wordt op 31/8 wel een zeker 
ex. waargenomen, “op het spoortalud. Ril beest wat in de bosjes blijft en daardoor niet 
makkelijk te zien is. Soms kortstondig op het geklepelde deel” (JM).
Kleine Bonte Specht wordt gemeld op 21/7 overvliegend in A’dam-Noord; “hele kleine 
specht, zeer duidelijke witte stippen in de vleugels en de rand van de staart” (Jacob 
Garvelink). Op 31/8 op de Vijfhoek, en een dag later, 1/9 2 vogels; “kwamen van verre 
aan uit NNW” (SH, WP, GvD, FV).

ZANGVOGELS
 De laatste Koekoek wordt gezien op 31/8 op de Vijfhoek, zoals meestal deze tijd een 
juveniele vogel (SH, WP).
Op 12/9 wordt de laatste Gierzwaluw gezien, Tweeduizend El (PM).
Hoge aantallen van Roek: 3/9 De Broekermeer 6 (PM), 11/8 Nieuwe Gouw 22 (SH, WP), 
29/8 Aetsveldsche Polder 11 (EdB).
Matkop wordt relatief schaars: af en toe op de Vijfhoek (12/8 zingend, EdB), en 
driemaal in het Diemerpark. Geen waarnemingen vóór 10/8. Slechts 1 waarneming van 
Zwarte Mees: 23/9 Westgaarde (JvB).
Op 1/9 vliegt een Buidelmees naar zuid over de Aetsveldsche Polder; “met langgerekte 
roep” (EdB, RivD).
De meeste waarnemingen van Baardman zijn afkomstig uit Waterland (max. 8 op 16/8) 
en vanaf de Vijfhoek en Muider kust (max. 9 op 30/9).
Op 3/9 is een Boomleeuwerik ter plaatse te Overdiemen (WP, EH).
Laatste Oeverzwaluw: 15/9 Volgermeer (WP), laatste Huiszwaluw: 29/9 Waterland 12 ex. 
(MS).
Naast de Vijfhoek, Muider kust, Diemerpark en omgeving en Polder IJdoorn wordt de 
Cetti’s Zanger gehoord bij de Ouderkerkerplas 6/8 (PR) en Botshol 6/9 (Warner Reinink).
De Grote Karekiet die zich in de voorliggende periode ophield aan de Koenenkade 
wordt alleen nog gehoord op 1/7 (EdB, RivD). 
In de Volgermeer wordt op 4/9 een Waterrietzanger ontdekt (WP). Deze zeldzame 
trekvogel met kenmerkende kruinstreep is lastig te vinden maar roept af en toe en 
wordt hier door velen waargenomen t/m 6/9.
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De laatste zingende Bosrietzanger wordt 
gehoord aan de Distelweg op 18/7 (RV). 
Er is nog wel een latere zichtwaarne-
ming (met foto), maar deze sluit een 
Kleine Karekiet niet uit. In die zin is 
de slide-show van Garry Bakker (zoek 
op: de-ene-karekiet-is-de-ander-niet) 
erg leerzaam; ooit toegelicht op een 
Sovon-dag.
Andere laatste data: Rietzanger 6/9 Vol-
germeer (IA) en Botshol (Manon Kerste), 
Spotvogel 2/8 bij Fort Botshol (WvdS), 
Braamsluiper 31/8 Diemerpark (FvG), 
Grasmus 8/9 Poppendammergouw 
(MS), Blauwborst 16/9 Ilperveld (AT). 
De laatste zingende Sprinkhaanzanger 
wordt gehoord op 4/8 in de Haven Bal-
last (René Vos) en de laatste zingende 
Snor wordt gehoord op 27/7 in Polder 
IJdoorn (FvG). 
De eerste Beflijster van het najaar vliegt 
op 28/9 over het Diemerpark (FvG). Ook 
op de 2 resterende septemberdagen erna 
worden ze daar waargenomen, net als 
over de Vijfhoek (SH, RB, EdB). Op 29/9 een vogel naar zuidwest in het Schinkelbos 
(PR).
Op 14/9 een Grote Lijster vliegend over de Vijfhoek (SH), en nog 1 op 27/9 (EdB).
Op 9/9 een vrouwtje Gekraagde Roodstaart op Landscroon (GL), en in de periode 10-
20/9 max. 3 ex. in Hoofddorp (ML). Op 29/9 een jong mannetje in de Bovenkerker-
polder (René Wolbers) en op 30/9 1 ex. in de Afrikahaven (Nico Hopman).
Van Paapje zijn er relatief veel waarnemingen in september; 98 waarnemingen van 
bijna 200 ex. t.o.v. 25 waarnemingen van 42 ex. vorig jaar. Ze zijn vooral gezien 
in Waterland, de polders rondom Weesp, Bovenkerkerpolder, Schinkelbos, Schiphol, 
Afrikahaven en Diemerpark.
Op 7/9 wordt een Tapuit waargenomen aan de Bloemendalergouw, geringd als juve-
niel in de Eierlandse Duinen op Texel (SH, WP); ”het opmerkelijke van deze aflezing 
is dat we de vogel niet hebben terug gezien op de geboorteplaats (broedplaats) in 
2018, dus een erg waardevolle aflezing”, aldus Frank Majoor.
In de periode 12/8-22/9 max. 4 Grauwe Vliegenvangers op Landscroon (RBe). Op 30/7 
worden van deze soort 3 jongen gemeld in het A’damse Bos (WvdS). Bonte Vliegen-
vanger is in het voorjaar niet waargenomen en in de nazomer slechts mondjesmaat: 
28/8 Diemerpark (WP), 28/8 en 6/9 Westgaarde (JvB), 10-18/8 Hoofddorp (1e wrn. 
ML), 22/8-11/9 Landscroon (1e wrn. GL).

Waterrietzanger, Volgermeerpolder, 4 september 2018
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De Engelse Kwikstaart van Schiphol is daar aanwezig tot en met 28/8 (PM). Op 29/8 is 
er kortstondig 1 aanwezig in de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). In de Lutkemeer zit 
een Noordse Kwikstaart op 3/9 (HJ).
Vier vroege waarnemingen van Grote Gele Kwikstaart: 5/7 Oosteinderweg, Aalsmeer 
(FvG), 17/7 Uitdam 2 opvliegend (WvdS), 10/8 Muider kust (EdB), 18/8 Vijfhoek (GvD). Bij 
de plasjes aan de Distelweg is op 28/7 en 29/7 een man Rouwkwikstaart aanwezig (RV).
Een Duinpieper wordt gemeld over Weesp; “lange staart en egaal beige ongestreepte 
onderkant” (RBe). In het Geuzenbos zingt minimaal 1 Boompieper op 4/7 en 7/7 (WP, HJ).
De eerste Kepen verschijnen 29/9: Schinkelbos, Vijfhoek en Aetsveldsche Polder.
Een mogelijke Europese Kanarie wordt gehoord bij Schiphol op de kruising Tweedui-
zend El / Sloterweg; “3 x kort zingend. Vogel helaas niet gezien” (HJ). Ook onzeker 
is een juveniele vogel in Polder IJdoorn op 21/7; “bruinig gestreept, leek een juveniel 
want zag geen geel. Golvende vlucht. Het heldere geluid kwam overeen met xeno-can-
to.org/419193” (SH); “hoge ~5-voudige triller, frequentie daalt iets” (LIJ); “vinkachtig 
vogeltje in golfvlucht op 20m hoogte met ongeveer 5* een aflopend trillertje als roep” 
(Jan Wies).
Eén juli-waarneming van Sijs: vliegend over de Vijfhoek 12/7 (SH). Daarna pas weer 
waargenomen op 16/9.
Fraters worden langsvliegend waargenomen over IJburg; “vlogen erg dichtbij langs en 
zo kon Kneu worden uitgesloten”. Navraag leerde dat ook de roze stuitjes zijn gezien 
(Willem van der Waal).
Overtrekkende Ortolanen worden ’s nachts met behulp van geluidsopnamen vastgelegd, 
vijfmaal in de Weteringschansbuurt op 23, 29 en 31/8 (SH) en vijfmaal in de Water-
graafsmeer op 24, 28, 31/8 en op 5 en 7/9 (GvD). Op 2/9 vliegen er - overdag - 2 over 
de Vijfhoek (GvD, SH, FV).

Gebruikte afkortingen

AJ Auke Jansen HJ Han Jacobs PT Paul Tak

AS Adrie Streefland HvO Hans van Oosterhout RB Rob Baars

AT Anton Telder JM Jan Mudde RBos Roely Bos

EdB Ellen de Bruin JvB Jan van Blanken RivD Ricardo van Dijk

EH Erik Hölscher LIJ Lodewijk IJlst RBe Ruurd Bennink

EV Els Velzing ML Marco Leloux RV Ruud Vlek

FV Frank Visbeen MS Marianne Slot SH Sander Hietkamp

FvG Frank van Groen NA Niels Aagaard WP William Price

GK Guido Klerk NvdW Nittert vd Water WS Will Schep

GL Gert Lagerweij PM Paul Marcus WvdS Wim van der Schot

GvD Guus van Duin PR Pim Rijk ZH Zaïnal Haberham
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VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 54, 2018 nrs. 2 en 3
Raaf mogelijk terug in Kennemerduinen 
Het landelijke natuurontwikkelingsproject “Dood doet leven” probeert aaseters zoals 
Raaf tegemoet te komen door op stille plekken kadavers van bijvoorbeeld grote gra-
zers te laten liggen. Kadavers vormen een belangrijk onderdeel van de voedselketen 
voor soorten als Raaf, Vos en Zeearend, maar uiteraard ook voor allerlei kevers en 
vliegen. In de duinen van het nationaal park Zuid-Kennemerland werd een gestorven 
Schotse Hooglander aangemerkt als ‘kringloopkadaver’, op een afgelegen plek. Met 
cameravallen werd vervolgens geregistreerd welke dieren hierop afkwamen. Dat bleek 
behalve Eksters, Zwarte Kraaien en Vossen twee Raven op te leveren. Gehoopt wordt 
dat met een voortzetting van dit kringloop-experiment de Raven vaste bewoners 
worden van de Kennemerduinen.

Grootse broedvogelkartering Kennemerduinen 
In 2016/2017 is maar liefst 3600 hectare van het nationaal park Zuid-Kennemerland 
geïnventariseerd op broedvogels. Het landschap varieert van zeereep en open duin 
tot struwelen, binnenduinrandbos en landgoederen. De talrijkste van alle 96 vo-
gelsoorten was Fitis met 1642 territoria, gevolgd door Grasmus met 1027 territoria. 
Vijftien soorten van de nieuwe Rode Lijst broeden er, met in totaal 1200 territoria. Dit 
betreft onder andere Nachtegaal (de talrijkste van de Rode Lijstsoorten hier), Grauwe 
Vliegenvanger, Spotvogel, Grote Lijster, Graspieper, Koekoek, Ransuil, Zwarte Mees. 
Doordat er meer open zandige plekken zijn gecreëerd doet Boomleeuwerik het nu met 
163 territoria beduidend beter dan in de afgelopen decennia. Er waren ook twee ter-
ritoria van Roodmus!

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 61, 2018 nrs. 2, 3, 4.
Vogelparadijs De Eempolders 
De Eempolders vormen één van de belangrijkste weidevogelgebieden in West/Midden-
Nederland. Het is een groot gebied langs het riviertje de Eem, ten oosten van Baarn. 
Een bij veel vogelaars geliefd pad loopt over de zomerdijk vanaf de Corsrijkseweg 
naar het Eemmeer. Dit deelgebied heet Noordpolder te Veld en de lucht kan er vol 
hangen met territoriale weidevogels, zeker als er weer eens een Bruine Kiekendief 
langskomt. Lokale vogelaars gaan voor bijzondere doortrekkers graag naar het plas-
drasgebied langs de doodlopende Kampenweg in het noorden van de Eempolders 
(52.2826, 5.2958). Intrigerend zijn de broedgevallen van Velduilen de afgelopen jaren. 
De meeste kans om ze te zien is in de avondschemer langs de Noord Ervenweg.

Wat vinden de buren? John van der Woude
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Broedvogels Tienhovense Plassen 
Ten oosten van Breukelen liggen de Tienhovense Plassen, destijds net als de Botshol 
(dat tot het werkgebied van de VWGA behoort) een bekend gebied voor Woudaap. 
Eveneens net als in de Botshol loopt hier al decennia lang een broedvogelinventa-
risatie, met vergelijkbare trends (zoals de neergang van Grote Karekiet en de sterke 
opkomst van Rietzanger). Ook wordt hier net als in de Botshol gezorgd voor een 
rijke stand van Snor, door in de winter struiken en boompjes uit het riet te verwij-
deren.

De onbekende Leusderheide 
De Leusderheide is een 1000 hectare groot oefenterrein van Defensie tussen Amers-
foort en Doorn. Omdat je er niet in mag is het voor veel vogelaars terra incognita 
gebleven, behalve voor de geluksvogels die er inventariseren. Die tellen maar liefst 
40 territoria van Nachtzwaluw, 70 territoria van Roodborsttapuit en 35 territoria van 
Boomleeuwerik. Daar staat wel tegenover dat Wulp, Tapuit en Geelgors er niet meer 
broeden. Rode Lijstsoorten Koekoek, Ransuil, Veldleeuwerik en Kneu zijn stabiel. In 
de meeste winters verblijven er maar liefst vier Klapeksters. Verder staat het gebied 
bekend om de grote aantallen Zandhagedissen, naar schatting 25.000. Vanaf de 
Doornseweg (Leusden) heb je met ochtendlicht goed zicht op een groot heideveld, 
en dat is maar ruim een half uur rijden met de auto vanuit Amsterdam. Toch is het 
jammer dat we dit veruit grootste heidegebied in de wijdere omgeving van Amster-
dam niet kunnen betreden.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 52, 2018 nr. 3
Broedgeval Zeearend in het Eemmeer 
Het eiland de Dode Hond ligt middenin het Eemmeer en is daar in de jaren ’60 
speciaal aangelegd als natuurgebied, met een beperkte recreatieve functie. In 2018 
was er op dit eiland een succesvol broedgeval van Zeearend, met één uitgevlogen 
jong. Er waren verzoeken om op het eiland meer recreatie toe te staan, maar die zijn 
inmiddels wijselijk genoeg ingetrokken.

KNNV Amsterdam – Blaadje jg. 38, 2018 nr. 2
De bomen van de Nieuwe Ooster 
Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats (Kruislaan, Watergraafsmeer) staat een grote ver-
scheidenheid aan boomsoorten. Zouden vogelaars eigenlijk niet meer moeten weten 
van bomen, de nestelplaats van zoveel vogelsoorten immers? Met een bomengids of 
de app Obsidentify kun je hier oefenen. Op het internet valt er meer over het arbore-
tum te lezen: https://www.denieuweooster.nl/arboretum/

De Oude Haagseweg 
De berm en vooral de middenberm van de Oude Haagseweg bij de Nieuwe Meer is 
rijk aan bijzondere planten van schrale grond, waaronder orchideeën. Dankzij de 
holle vorm van de middenberm staan daar ook nog vochtminnende planten.
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