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Van de redactie Roely Bos

De Gierzwaluw

Op zoek naar een foto voor het omslag bladerde ik, figuurlijk gezien dan, door 
de foto’s van adam.waarneming.nl. Zowel qua soort als qua foto moet het er 
een beetje uitspringen, en bovendien moet de soort niet al op de covers van 

de laatste jaargangen zijn verschenen. Ik twijfelde wat. En toen was daar de waar-
neming van Paul Marcus: een zekere Woestijntapuit op 17 november 2017. Jammer 
jammer, Paul fotografeert niet. Gelukkig had de vogel gevonden wat hij zocht, een 
goede foerageplek op Schiphol, want hij bleef en hij bleef, ondanks alle opdringerige 
fotografen, en hij zit er op het moment van schrijven, 24 november, nog. Honderden 
prachtige foto’s werden gepubliceerd, ik heb zelf mooie gemaakt, maar ik heb geko-
zen voor een foto van Pim Rijk, die de dag na de ontdekking meteen op zoek ging en 
als een van de eersten gedetailleerde foto’s op waarneming.nl zette. 

Oproep Marion de Groot

Ontvangt u de Nieuwsflits niet (meer)? Dan kunnen wij u per mail niet bereiken.
Geef uw e-mailadres door via secretariaat@vogelsamsterdam.nl onder

vermelding van ‘dit adres graag gebruiken voor de Nieuwsflits’.
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Op dinsdag 14 november jl. bezocht ik de door de gemeente Amsterdam ge-
organiseerde presentatie “Plan voor een groene Zuidas”. Onze bemoeienis als 
vereniging met bepaalde ontwikkelingen op de Zuidas, in het bijzonder de ge-

voerde procedures tegen de kap van het bosje aan de Parnassusweg waar Boomvalken 
gebroed hebben (zie uitgebreid elders in dit nummer), heeft er mede toe geleid dat 
de gemeente ons als serieuze gesprekspartner ziet staan. In de afgelopen periode zijn 
diverse (bestuurs)leden van onze vereniging uitgenodigd om mee te denken en mee 
te praten met de projectleiding Zuidas van de gemeente Amsterdam over vergroening 
en het vogelvriendelijk maken van bouwprojecten aan de Zuidas. 
Eerst kort iets over de presentatie. Aanleiding voor het plan voor een groene Zuidas 
is de Visie Zuidas die in 2016 door de gemeente is vastgesteld met daarbij de motie 
dat naar maximale vergroening dient te worden gestreefd. Dit in samenhang met de 
diverse langjarige agenda’s die in de afgelopen jaren zijn vastgesteld: Agenda Groen, 
Duurzaam Amsterdam, Bewegende Stad en Amsterdam Rainproof. 
Naar ik begreep is de ambitie enigszins aangepast: het gaat niet meer om maximale 
vergroening, maar om optimale vergroening. Daarmee wordt bedoeld:
Investeren in groen (o.m. groeiplaatsverbetering, bijvoorbeeld meer ruimte boven en 
onder de grond voor groei, waterafvoer, e.d.) wat zou moeten leiden tot een langere 
levensduur van bomen.
Kwaliteit gaat vóór kwantiteit. Het gaat hier over diversiteit in soorten èn diversiteit 

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Boomvalk op nest, 25 mei 2015, de nestboom is nu verdwenen
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in plaatsen. Met dit laatste wordt bedoeld dat er veel plaatsen (groot en klein) zijn 
waar het groen (op)nieuw, anders of beter kan worden ingericht om tot vergroening 
te komen: de Zuidas ligt ingeklemd tussen De Nieuwe Meer (uitlopend in het Am-
sterdamse Bos) in het westen en het open landschap aan de Amstel in het oosten. 
Daartussen liggen drie parken (Amstel, Beatrix en Gijsbrecht van Aemstel), twee 
begraafplaatsen en een aantal sportvelden. Verder zijn er buurtgroen (pleinen, groen-
stroken), kavels (tuinen, groene daken, e.d.) en netwerken (bomenrijen langs grote 
doorgangswegen, waterwegen). Integraal ontworpen groen, niet alleen voor gebruik 
door de mens, maar ook voor plant en dier.
Vanuit het projectbureau Zuidas van de gemeente werd nog aangegeven dat de 
organisatie inmiddels verder is ingericht met de benoeming van adviseurs voor groen 
en biodiversiteit en een toezichthouder groen en dat ook in het vergunningentraject 
zwaar wordt ingezet op het uitdagen en stimuleren van eigenaren en projectont-
wikkelaars om ‘groen’ te bouwen en in te richten. Het gaat daarbij niet alleen om 
nieuwbouwprojecten. Ook ten aanzien van reeds vergunde projecten en bestaande 
bebouwing wordt bekeken of en hoe vergroening kan worden gestimuleerd.
Er moet nog (heel) veel gebeuren, maar het is wel duidelijk dat de vergroening van 
de Zuidas ook kansen en mogelijkheden biedt voor vogels. Zoals aangegeven is de 
Vogelwerkgroep Amsterdam uitgenodigd om daarbij betrokken te zijn. Afgelopen 
voorjaar is vanuit het bestuur een kennismakingsbijeenkomst met het projectbureau 
Zuidas van de gemeente Amsterdam bijgewoond. Daarbij waren ook stadsecologen, 
landschapsarchitecten en andere adviseurs aanwezig. Een vervolg daarop wordt in-
middels gepland en daar zijn wij ook weer voor uitgenodigd.
Op enkele specifieke onderdelen wordt zelfs concreet geadviseerd.
In de Fred Roeskestraat zijn watervertragende groenstroken aangelegd. Daarbij heeft 
de projectmanager (van Zuidas) van dit deelproject aan VWGA-lid Gerard Schuitema-
ker (die wij hiervoor als aanspreekpunt hebben voorgesteld) gevraagd om een voorstel 
te doen voor nestkasten in het groen bij de gebouwen van Spirit. Inmiddels is een 
offerte uitgebracht voor het ophangen en het beheer van 108 nestkasten op de gevels 
van de panden en in de omliggende bomen voor mussen, gierzwaluwen, mezen, 
spreeuwen, uilen, halfholenbroeders en vleermuizen.
Bij het Atrium wil de ontwikkelaar nestkasten plaatsen. Het doel is om de beschik-
baarheid aan geschikte nestgelegenheid langs geschikte groenzones te vergroten. Ook 
willen zij vleermuiskasten aanbrengen, om als tijdelijk verblijf te kunnen dienen. 
Ook daar is inmiddels een offerte uitgebracht voor het ophangen en beheer van 40 
nestkasten in de vegetatie.
De bouw van het kantoorgebouw Hourglass is inmiddels gestart op de plaats van het 
eerder genoemde boomvalkenbosje. Ons is bevestigd dat in dit gebouw 20 nestkas-
ten voor Gierzwaluwen en 20 nestkasten voor mussen en spreeuwen zullen worden 
ingebouwd.
Het zijn eerste en kleine stapjes, maar het smaakt naar meer, en ook het belang voor 
de lange termijn mag duidelijk zijn. Wordt vervolgd!
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Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw aan de 
Eerste Helmersstraat 106M. Betaald parkeren tot 24:00 uur. OV: tram 1, halte J.P. 

Heijestraat. Aanvang 20:00 uur; zaal open 19:30 uur. Toegang voor leden en niet-leden.
Meer informatie bij Marion de Groot, secretariaat@vogelsamsterdam.nl, 06-13740370.

Excursies: Vertrek om 08:00 uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toeganke-
lijk voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/
of regenkleding, 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.

Jeugdexcursies: deze worden georganiseerd in samenwerking met het IVN en zijn 
toegankelijk voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Zij hoeven geen lid te zijn van de 
VWGA. Verrekijkers kunnen geleend worden en de kinderen krijgen vogelkaarten waar-
op de soorten kunnen worden aangetekend. Denk om warme en waterdichte kleding en 
schoeisel, vogels kijken is vaak stilstaan en dat kan koud zijn. Iets te eten en te drinken 
mee is prettig.
Aanmelden verplicht bij Annelies de Kleyn, via de website vogelsamsterdam.nl, onder 
het kopje Jeugd.

Nieuw: het postcode-ommetje
In de ledenraadpleging van eind 2016 gaven leden aan interesse te 
hebben in vogels kijken in de eigen buurt, samen met leden uit die 
buurt. Een ‘proef’ in Amsterdam-Zuidoost toonde aan dat zoiets 
heel makkelijk te organiseren is: leden hoeven alleen maar bij elkaar 
gebracht te worden. Interesse? Het werkt als volgt. Als je contact-
persoon voor zo’n groepje wilt zijn, geef je dat door aan Marion de 
Groot via het mailadres secretariaat@vogelsamsterdam.nl. Samen 
bekijk je hoeveel leden uit welke postcodes je wilt benaderen. Het 

secretariaat benadert eenmalig (via bcc) per mail de leden uit de betreffende postcodes 
en geeft het mailadres van de contactpersoon door. Wie wil meedoen reageert, en samen 
bepaal je hoe je het ommetje wilt vormgeven. De eigen buurt verkennen zal het begin 
zijn, maar wellicht volgen er veel meer initiatieven om samen te vogelen, MUS-tellingen 
te doen of … In ieder geval kunnen leden elkaar beter leren kennen. Ook dat is een be-
hoefte die uit de raadpleging bleek. We wensen jullie veel plezier!

Activiteiten algemeen Roely Bos
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Excursies

Zondag 7 januari 2018 Amsterdam-Oost fietsexcursie
Op de eerste excursie van het nieuwe jaar blijven we dicht bij huis. We bezoeken per 
fiets verschillende gebieden aan de oostkant van Amsterdam, een mooie gelegenheid 
de regiojaarlijst op te starten. Als eerste wandelen we over de Nieuwe Ooster, daarna 
rijden we per fiets via Flevopark en Diemerpark verder naar het oosten, langs de Baai 
van Ballast en de Kruithoorn naar de pieren van Muiden. Op de terugweg kunnen we 
via IJburg rijden en vanaf de Bert Haanstrakade het IJmeer afspeuren op zoek naar 
leuke winterwatervogelgasten.  
Verzamelen om 9.00 uur bij de ingang Kruislaan van de Nieuwe Oosterbegraafplaats. 
Opgave is niet nodig, maar kan wel bij onze vogeldeskundige Frank van Groen: 
fm.vangroen@kpnmail.nl

Zondag 21 januari 2018 Waterland fietsexcursie 
Onder leiding van onze vogeldeskundige Jip Binsbergen doen we onze traditionele 
fietsexcursie door Waterland. De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden 
vast ook Smienten, Nonnetjes en Goudplevieren. 
Om 8:00 uur verzamelen we bij de molen/Brouwerij het IJ aan de Funenkade. 
Graag opgeven bij: E.M.Binsbergen@uva.nl

Laat in de middag nog even een rondje om het Lauwersmeer. 
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Februari Het plan is een auto en wandelexcursie naar de Amsterdamse Waterleiding-
duinen.Houd de website en de Flits in de gaten voor meer informatie.  
 
Zondag 18 maart Oostvaardersplassen auto-excursie 
Het voorjaar is aanstaande en in de Oostvaardersplassen is dat al te merken. Het 
paartje Zee-arenden is nu actief met balts en versteviging van het nest. Misschien 
kunnen we daar wat van mee krijgen. En zou de eerste bruine kiek al terug zijn? Via 
Dodaarsweg, Ibisweg, Grote en Kleine Praambult rijden we langs de Knardijk naar 
het bezoekerscentrum van dit befaamde natuurgebied.  Hier is catering en een toilet 
aanwezig. Op de terugweg spotten we vogels langs de Oostvaardersdijk en bezoeken 
het uitkijkpunt bij het Jan van den Boschpad en/of de Lepelaarplassen, afhankelijk 
van weer, tijd en zin.  
Verzamelen om 7.00 uur bij verzamelplaats IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg.  
Aanmelden bij: Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl

September 2018 
Najaarsreis (vliegtuig en auto) naar Tarifa in Spanje.
Begeleider: Mike Hirschler 
Mike komt op 10 januari 2018 vertellen over deze reis. Geïnteresseerden kunnen zich 
alvast aanmelden bij Mieke, miekekranstauber@hetnet.nl

(Zie voor informatie over aanmelding Activiteiten algemeen)
Zondag 21 januari 10:00 - 11:30 uur Frankendael jeugdexcursie
Hoe ligt Park Frankendael er in de winter bij? Welke vogels overwinteren er?
We zullen er de ‘gewone’ parkvogels aantreffen: Kool- en Pimpelmezen, Merels, Winter-
koninkjes, Boomkruipers. En Roodborsten, die vanuit Scandinavië hier naartoe zijn ge-
trokken. Vinden we misschien ook Vinken en Groenlingen? Zingt er al een Zanglijster? 
Horen we een Boomklever roepen? Vangen we een glimp op van de IJsvogels die hier 
de afgelopen jaren gebroed hebben? Horen we misschien de Waterral die hier vaak de 
winter doorbrengt? Misschien zitten de Blauwe Reigers al op hun enorme bouwwerken 
van nesten. Zij krijgen altijd al vroeg de lente in hun kop. En zijn de Ooievaars ‘thuis’? 
Natuurlijk zien we ook watervogels.

Zondag 11 februari 14:00 - 15:30  Waterland   jeugdexcursie
Waterland is een heerlijke plek voor ganzen om te overwinteren. Als we geluk hebben, 
zien we grote groepen Brand-, Kol- en Grauwe ganzen. Als het niet vriest, zitten er vast 
Kieviten in de wei en misschien ook Wulpen. In het water hopen we op verschillende 
soorten eenden en zien we hopelijk zo’n prachtig Nonnetje. Zijn er ook roofvogels aan 
het jagen? En welke vogels zien we door de telescoop op de Hoeckelingsdam zitten?

Jeugdexcursies Annelies de Kleyn
http://www.vogelsamsterdam.nl/jeugd/

De Gierzwaluw



De Gierzwaluw

Jaargang 55   Nummer 4   December 2017 Jaargang 55   Nummer 4   December 201710

Zondag 18 maart 14:00 - 15:30 Landje van Geijsel jeugdexcursie
Als de lente in aantocht is willen we natuurlijk de grutto’s begroeten, die weer zijn 
teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Boer Geijsel zet ieder voorjaar 
speciaal voor hen en andere steltlopers zijn weiland, even ten zuiden van Ouderkerk 
aan de Amstel, onder water. Hierdoor ontstaat voor deze vogels met hun lange poten 
en snavels een heerlijk plas-drasgebied om voedsel te zoeken. Zo kunnen ze aanster-
ken na hun lange reis uit het zuiden en in een goede conditie aan het broedseizoen 
beginnen. Behalve steltlopers, zoals Tureluurs, Grutto’s, Kemphanen en Bontbekple-
viertjes, zitten er ook altijd verschillende soorten eenden, zoals Slobeenden, Krakeen-
den, Kuifeenden en soms Pijlstaarten. 
Bij deze excursie blijven we op één plek. 

Zondag 25 maart 10:00 - 11:30 Flevopark  jeugdexcursie
De lente is begonnen. De vogels die in de herfst naar het zuiden zijn getrokken, begin-
nen nu terug te komen om hier te gaan broeden. Ze zingen volop. Waarom doen ze dat 
eigenlijk?  Nog lang niet alle vogels zijn terug. Maar misschien horen we de Tjiftjaf al? 
We zien en horen vast Merels, Koolmezen, Pimpelmezen, Boomkruipers, Boomklevers, 
Vinken, Heggenmusjes, Kauwtjes, Zwarte Kraaien en Houtduiven. En heel misschien 
zien we een IJsvogel. Of een roofvogel.
In het Flevopark zit ook een kolonie Blauwe Reigers. En in het water zien we eenden 
en verschillende soorten meeuwen. Als we geluk hebben zien we Futen baltsen, zoals 
twee jaar geleden. Een prachtig gezicht!
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Traditiegetrouw organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam in het voorjaar van 
2018 weer een cursus Vogels kijken. Het leren herkennen van zangvogels staat 
dit keer centraal.

Cursus Vogels kijken
De ervaring leert dat de cursus snel vol kan zitten. Wacht daarom niet te lang met de 
aanmelding. Ook niet-leden van de vogelwerkgroep kunnen meedoen.
Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op roofvogels, eenden, meeuwen 
en steltlopers. In 2018 wordt de herkenning van zangvogels behandeld. Deze cursus is 
daarom ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2017. Exemplaren 
van andere soortgroepen die worden waargenomen tijdens de excursies worden uiter-
aard “meegenomen”.
De nadruk van de cursus ligt op de het herkennen van de vogels in het veld. Vogels kij-
ken en luisteren (horen is scoren) leer je immers het beste door veel naar buiten te gaan.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: twee theorielessen (’s avonds van 20 tot ca. 
22 uur) en vijf praktijklessen (’s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van 
de vogelwerkgroep. Voor de start van de cursus krijgen de cursisten de digitale cursus-
klapper per mail toegestuurd, vol met wetenswaardigheden en tips voor bij het vogelen.
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M. De 
praktijklessen vinden plaats in de omgeving van Amsterdam.
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende data in 2018:

Vogelcursus 2018 Frank van Groen

datum onderwerp verzamelen
Theorie 1 maandagavond 19-3 Kennismaking en Presentatie Zangvogels 1 20:00u 1e Helmersstr.106M
Praktijk 1 zondagochtend 25-3 Wandelexcursie Amstelpark 08:00u ingang Zorgvlied
Theorie 2 woensdagavond 4-4 Presentatie Zangvogels 2 20:00u 1e Helmersstr.106M
Praktijk 2 zaterdagochtend 22-4 Fietsexcursie Amsterdamse Bos 08:00u begin Bosbaan
Praktijk 3 zondagochtend 6-5 Fiets/Wandelexcursie Diemerpark/Vijfhoek 07:00u Nesciobrug
Praktijk 4 zondagochtend 27-5 Auto-/wandelexcursie Duin en Kruidberg 07:00u IJsbaanpad
Praktijk 5 zondagochtend 10-6 Auto-/wandelexcursie Dammerkade/’s Graveland 07:00u IJsbaanpad

Aanmelden
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl 
Vermeld in uw mail alstublieft uw adres en of u lid bent. Het cursusbedrag (€30 voor  
leden, €40 voor niet-leden) graag overmaken op rekeningnr NL60INGB0005060400 
ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van uw 
naam en Cursus Zangvogels 2018. 
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De tiende Amsterdamse Big Day Frank van Groen

In het vorige nummer van De Gierzwaluw heeft u in drie persoonlijke verhalen kun-
nen lezen hoe enerverend en spannend een Big Day in de Amsterdamse regio kan 
zijn. Misschien biedt dat inspiratie om u bij een volgende gelegenheid ook in het 

strijdgewoel te begeven. Afgelopen voorjaar vond dit ornithologische evenement voor 
de tiende keer plaats in Amsterdam. Hieronder nog eens een samenvatting van wat een 
Big Day nu eigenlijk is, meer achtergronden over de Big Day van afgelopen 6 mei en een 
korte analyse van de resultaten, ook in relatie tot de in eerdere jaren gehouden Big Day’s.
Bij een Big Day is het de bedoeling binnen een etmaal zoveel mogelijk soorten vogels 
waar te nemen in een vooraf afgesproken beperkt gebied, in dit geval het werkgebied 
van de vwg Amsterdam. Escapes en exoten tellen daarbij niet mee. Een Big Day is 
absolute topsport op vogelgebied, waarbij het behalve op soortenkennis ook aankomt op 
voorbereiding, planning, terreinkennis en uithoudingsvermogen.
De organisatie van de Big Day van 6 mei 2017 was in handen van een van de jongste 
leden van onze vwg, Tohar Tal. Een oproep op de website leverde aanvankelijk vier 
teams op die zouden meedoen. Uiteindelijk zouden dat er drie worden. Team 1 bestond 
uit Adrie Streefland, Sander Hietkamp en Lodewijk IJlst. Team 2 was een éénman-
steam van Jip Louwe Kooijmans. De basis van team 3 werd gevormd door een deel van 
het team dat in 2015 voor het laatst een Big Day in Amsterdam had gehouden, Philip 
Plenckers en Tohar Tal, aangevuld met Frank van Groen. Team 3 zou zich op de grote 
dag per auto verplaatsen. Team 1 en 2 deden dat, heel sportief, met de fiets.
Op dezelfde dag als de Big Day in Amsterdam vond ook een Big Day op Texel plaats, 
waar ook enkele vwga-ers aan meededen. De Big Day van Texel was gekoppeld aan een 
goed doel, namelijk de bescherming van bijzondere kustbroedvogels als Strandplevier en 
Dwergstern. Middels een oproep op AVN hebben de Amsterdamse Big Day-ers zich hier-
bij aangesloten. Hopelijk heeft het geleid tot veel overmakingen ten behoeve van deze 

beschermingsactie.
Hoewel normaal gesproken bij een Big 
Day door teams van minimaal twee 
personen wordt gevogeld is in 2017 
een uitzondering voor Jip gemaakt. Bij 
de eerste Big Day die in Amsterdam 
gehouden werd, op 2 mei 1998, was dit 
al een keer eerder gebeurd. Toen deed 
Peter Scholten in z’n uppie een Big Day.
Het was op 6 mei redelijk weer, hoewel 
wat fris, zonder regen van betekenis 
en met een noordoosten windje (niet 
gunstig voor goede trek). De 97 soorten 
die door alle teams zijn gezien staan in Snackende Roek, Kadoelen, 6 mei 2017
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Knobbelzwaan Bruine Kiekendief Zilvermeeuw Veldleeuwerik Zanglijster

Grauwe Gans Buizerd Grote Mantelmeeuw Oeverzwaluw Roodborst
Brandgans Torenvalk Zwarte Stern Boerenzwaluw Nachtegaal
Bergeend Waterhoen Visdief Huiszwaluw Blauwborst
Krooneend Meerkoet Holenduif Cetti’s Zanger Bonte Vliegenvanger
Tafeleend Scholekster Houtduif Staartmees Zwarte Roodstaart
Kuifeend Steltkluut Turkse Tortel Braamsluiper Roodborsttapuit
Krakeend Kluut Koekoek Grasmus Tapuit
Smient Bontbekplevier Bosuil Tuinfluiter Heggenmus
Slobeend Kievit Ransuil Zwartkop Huismus
Wilde Eend Kemphaan Gierzwaluw Tjiftjaf Witte Kwikstaart
Zomertaling Grutto IJsvogel Fitis Graspieper
Wintertaling Regenwulp Grote Bonte Specht Sprinkhaanzanger Vink
Aalscholver Wulp Ekster Snor Groenling
Grote Zilverreiger Oeverloper Gaai Kleine Karekiet Putter
Blauwe Reiger Groenpootruiter Kauw Rietzanger Kneu
Ooievaar Bosruiter Zwarte Kraai Boomkruiper Rietgors
Lepelaar Tureluur Buidelmees Winterkoning

Dodaars Kokmeeuw Pimpelmees Spreeuw

bijgaande tabel. Door twee teams werden nog 17 andere soorten gezien (Grote Canadese 
Gans, Slechtvalk, Kleine Plevier, Watersnip, Witgat, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, 
Steenuil, Roek, Matkop, Baardman, Boomklever, Ringmus, Gele Kwikstaart, Boompieper, 
Goudvink en Appelvink).
Exclusieve soorten voor team 1 waren Boomvalk, Grauwe Vliegenvanger, Gekraagde 
Roodstaart en Paapje. Voor team 2 waren dat Waterral, Bonte Strandloper, Zwarte 
Ruiter, Spotvogel en Beflijster. En voor team 3 waren Kolgans, Middelste Zaagbek, 
Havik, Sperwer, Dwergmeeuw, Pontische Meeuw, Kerkuil, Goudhaan, Fluiter en Engelse 
Kwikstaart exclusieve soorten.
Team 3 kwam daarmee als winnaar uit de bus met 120 soorten. Team 1 en 2 scoorden 
met 111 en 113 soorten heel behoorlijk, zeker als in aanmerking wordt genomen dat 
deze teams zich uitsluitend per fiets verplaatsten. 
Het overzicht van alle Big Days die ooit in Amsterdam zijn gehouden heb ik na afloop 
van deze Big Day vernieuwd en geactualiseerd. Het is terug te vinden op de website van 
de vwg, vogelsamsterdam.nl (gebruik de zoekterm “Big Day”). 
Uit dit overzicht blijkt dat in de tien keer dat een Big Day plaatsvond in Amsterdam in 
het totaal 28 teams meededen met gemiddeld 111 soorten per team. Het record ligt op 
128 soorten (2007). De Amsterdamse Big Day vond steeds plaats tussen 2 en 13 mei. 
In totaal werden 182 verschillende soorten vogels waargenomen. De enige nieuwe Big 
Day-soort in 2017 was Steltkluut. Middelste Zaagbek, Witgat, Fluiter, Bonte Vliegenvan-
ger en Roodborsttapuit werden slechts éénmaal eerder op een Big Day in de Amster-
damse regio waargenomen.

De 97 soorten die door alle teams werden waargenomen
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Broedverslag van Steltkluten op Landje van Geijsel en Polder Nellestein

Net als in 2015 hebben ook in 2017 drie paar Steltkluten gebroed in het werk-
gebied van Vogelwerkgroep Amsterdam. In de tweede helft van mei streek 
een paartje Steltkluten neer in de uiterste noordwesthoek van het Landje 

van Geijsel. Het zou hier twee maanden verblijven. Gelijk al in het begin waren ze 
honkvast in dit gebied met zompige weilanden, die door het warme voorjaar rijkelijk 
begroeid waren met diverse grassen waardoor veel dekking aanwezig was. Al snel 
begonnen zij met nestbouw, op zo’n 20 meter afstand van het fietspad, en goed 
zichtbaar. 
Rond 25 mei begon het paartje met het leggen van eieren. Inmiddels was er een 
tweede paartje gearriveerd, dat rond 1 juni begon met broeden. Hun nest lag in het 
hart van het Landje, aan de rand van een forse waterplas. Inmiddels was er beslo-
ten op Waarneming.nl de nesten onder Embargo te zetten (in overleg met Guus van 
Duin), vooral omdat de eieren zichtbaar waren vanaf het fietspad. Begin juni barstte 

Op hoge poten (2) Adrie Streefland
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Juveniele Steltkluten, Landje van Geijsel op 30 juli 2017
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er een voorjaarsstorm los. 
Het nest in het noordwesten 
bleek door de dekking aldaar 
bestand tegen dit geweld. 
Het nest in het hart van het 
landje, aan de waterplas, werd 
helaas compleet weggespoeld. 
Dit paartje bleef echter nog 
verscheidene dagen hangen. 
Zo het leek of ze opnieuw 
zouden gaan nestelen, maar 
een week later waren ze ver-
trokken. Op 18 juni werd het 
eerste kuiken gezien. 
Tegelijk met de twee paartjes 
op het Landje van Geijsel werd een paartje Steltkluut met drie pullen waargenomen 
bij het sluisje in de Winkel, in Polder Nellestein, in een afgegraven weiland. Helaas 
bleef het bij één waarneming, al werd op 28 juni nog wel een adult waargenomen. 
De afloop van dit broedgeval is verder onbekend. 
Eind juni werd het Embargo op Waarneming.nl op het Landje opgeheven, aangezien 
het gevaar voor verstoring was verminderd. Het Landje verschilde sterk van 2015. 
Toen stond er veel water en waren de modderige weilanden alleen begroeid met forse 
zuringplanten die dekking konden bieden. Ook waren er toen grote temperatuurswis-
selingen, regen en wind. In 2015 was er dus weinig dekking. Door het vele water 
waren er ook veel Kleine Mantelmeeuwen, die als potentiële predatoren constant 
aanwezig waren. In 2017 vlogen er hoogstens enkele Kleine Mantelmeeuwen over. 
Wel verscheen een nieuwe predator, de Vos, meerdere exemplaren zelfs, maar het 
paartje Steltkluut leidde de pullen uit de gevarenzone. Toen de Vos verdreven was, 
door de vogels uit de halve polder die erboven hingen, keerde de Steltklutenfamilie 
terug naar zijn oude stek. Een andere predator die werd gezien was de Hermelijn. 
Zo groeiden de pullen op langs de buitenste sloot aan de noordkant van het Landje. 
Rond 15 juni werden de juvenielen vliegvlug, waarna het gehele zompige noordelijk 
deel van het Landje benut werd om te foerageren. Wellicht door de druk die de drie 
Vossen uitoefenden vlogen de adulten met de drie juvenielen rond 21 juli naar het 
nieuwe afgravingsgebied aan de Amstelweg, onder knooppunt Holendrecht. Dit was 
een rijk gebied voor de familie, waar ze langere tijd hebben verbleven, zodat de juve-
nielen geheel uit konden groeien voordat ze op trek zouden gaan. In totaal hebben 
dus in 2017 drie paartjes Steltkluten gebroed, één paartje waarvan het nest weg-
spoelde, en twee paartjes met elk drie pullen. Van het paar op het Landje van Geijsel 
werden drie pullen vliegvlug.
 
(Een broedverslag over 2015 is gepubliceerd in De Gierzwaluw 53-3/4, december 
2015)

Adulte Steltkluten op het nest, 1 mei 2017, Landje van Geijsel
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Het is erg vroeg in de morgen als ik 
Boedapest verlaat en een Aalscholver in 
de Donau zijn ontbijt zie verzamelen. Het 
duurt bijna een dag om de bebouwing 
achter me te laten en door de velden het 
oosten van Hongarije te betreden.
Elke dag beschrijf ik de soorten die ik 
zie en hoor. De Turkse Tortel is de vaste 

begin-vogel, niet alleen omdat deze soort 
duidelijk te herkennen is aan de zang, 
maar vooral omdat hij in grote aantallen 
voorkomt. Dan valt een Roodpootvalk op 
als ik de donkere schim ervan voorbij zie 
vliegen. Ik neem de tijd om het paartje te 
volgen dat gelukkig op mijn pad in een 
boom is neergestreken. Over het geluid 

Van de Noordzee tot de Bosporus 6
Column Jacques Grégoire

 
Jacques Grégoire is kunstenaar en wandelt voor zijn nieuwe kunstproject in de 

voetsporen van de Britse schrijver Patrick Leigh Fermor, die in 1932 van de 
Noordzee naar de Bosporus liep. Voor de Gierzwaluw zet hij zijn observaties op papier 
van de vogels en van alle bijzonderheden die hij tegenkomt 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 voortkomende 
verspreiding van vogels over het continent. Elke dag schetst en aquarelleert hij het 
veranderende landschap en portretteert hij in inkt de vogelsoorten die hij tegenkomt.
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van de Raaf hoef ik niet na te denken en 
ik bestudeer het dier met zijn ruitvormige 
staart. De soort is hier algemeen en je 
kunt hem ook van dichtbij zien. In de 
dorpen aan de grens bij Roemenië zijn ze 
bijna zo talrijk als in Nederland de Zwarte 
Kraaien. Over die laatste soort: die zie ik 
niet meer. Compleet vervangen door zijn 
grijs met zwart gekleurde neef de Bonte 
Kraai. 
Lopen door enorme lege vlakten in warm 
najaarsweer zorgt ervoor dat ik de soorten 
kan bekijken die gebruik maken van de 
thermiek. Aan mij voorbij glijden de 
Arendbuizerd, Ruigpootbuizerd en Keizer- 
arend. Hun voedselvoorraad springt voor 
mijn voeten weg in de vorm van duizen-
den bruin met grijs gekleurde op muizen 
gelijkende dieren. Een Bruine Kiekendief 
speurt de velden af en vliegt vlak boven 
de bruin verdroogde maishalmen. In een 
dorp ver in het oosten van Hongarije 
stelt een gids voor om me een bijzondere 

vogel te laten zien, onder de voorwaarde 
dat ik alle gps-mogelijkheden uitzet. De 
nestplaats van de niet veel voorkomende 
Sakervalk moet geheim blijven. Hoog 
bovenin een metalen electriciteitsmast zie 
ik een vogel bewegen en ik geloof de gids 
op zijn woord dat het een Sakervalk is. 
In de rietvelden zijn de grote hoeveelhe-
den zomervogels al op de wieken gegaan. 
Toch zie ik nog een Buidelmees. Ook kan 
ik een soort aan de spechtenlijst toevoe-
gen. De Witrugspecht zit op een van de 
grote bomen in de uiterwaarden van de 
rivier de Tisza. 
Ik loop elke dag in de hitte op keiharde 
leem- en kleiwegen. De weersomslag 
komt zonder aankondiging en de regen 
zorgt ervoor dat elke stap een kwelling 
wordt door de aangekoekte laag dikke 
leem aan mijn zolen, die bij elke stap 
dikker wordt, tot ik hem met veel kracht 
weer probeer kwijt te raken. Mijn snelheid 
van vier kilometer per uur wordt verlaagd 
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naar drie kilometer per uur. Dat scheelt 
op een dag makkelijk twee uur lopen! 
Met de regen komt ook een einde aan de 
thermiek waarop ik de grote roofvogels 
zag zweven, en aan de zang van de Veld-
leeuwerik, die nu alleen over de grond 
loopt. 
Bij een kerktoren wijst een inwoner van 
het dorp me op de aanwezigheid van een 
Dwergooruil, de vogel zou mij zelf niet 
zijn opgevallen. Wat me verbaast is de 
vriendelijkheid van alle mensen die ik tot 
dan toe ben tegengekomen. Misschien 
dat mijn manier van reizen hun toegan-
kelijkheid verhoogt, want zelfs met de 
tandeloze zwervers die ik tegenkom heb 
ik een vriendelijk contact, nadat ik met 
handen en voeten verteld heb waar ik 
mee bezig ben. De voettocht van Amster-

dam naar Istanboel is een zin geworden 
die elke keer verbazing en een lach en 
een duim in de lucht als resultaat heeft.
De Syrische Bonte Specht heeft nu de 
Grote Bonte Specht als soort vervangen. 
Hoog boven me, te klein om te determi-
neren, vliegen duizenden vogels richting 
zuiden. Op het veld zie ik de dagelijkse 
soorten zoals Ekster, Koolmees, Spreeuw, 
Fazant, Tjiftjaf, Boomklever, Winterko-
ning en altijd de Groene Specht. 
Aangekomen in Roemenië verandert 
het landschap, de vlakte gaat over in de 
uitlopers van de Karpaten. Het heerlijke 
geluid van de Raaf wordt overstemd door 
het geblaf van de groepen wilde honden 
die ik elke dag tegenkom als ik in de 
buurt van dorpen ben. In het bergstadje 
Resita verblijf ik via Airbnb in een oude 
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communistenflat die nog geopend is door 
Ceausescu zelf. Het biedt  uitzicht op 
de grootste stoomlocomotieffabriek van 
Europa. Er worden geen stoomlocomotie-
ven meer gemaakt en er is geen innovatie 
meer geweest sinds de fabriek het staal 
voor de Eiffeltoren heeft geleverd. Al-
les is overwoekerd, vervallen en kapot. 
Schitterende plekken voor de Alpengier-
zwaluwen die zo laat in het seizoen nog 
niet vertrokken zijn naar het zuiden. Ik 
herken ze pas na goed bestuderen en het 
beluisteren van hun geluid via internet, 
aangezien ik het in het avondlicht alleen 
met hun zang en silhouet moet doen. 
De Grauwe Klauwier die gedurende de 
zomer in elke struik zat is inmiddels ver-
trokken. Van deze familie laat zich nog 
een enkele Klapekster zien. 

Met de omslag van het weer naar regen 
en mist wordt de mogelijkheid om veel 
soorten te bekijken erg verkleind. Mijn 
hoop om de trekvogels voorbij te zien 
vliegen langs deze natuurlijke berggrens 
verdwijnt en ik ben blij als ik aan het 
eind van de dag dertig soorten heb geteld. 
Het vooruitzicht om vanaf dezelfde plek 
in het voorjaar te gaan reizen houdt me 
nu bezig. Een winterwandeling wordt me 
door lokale gidsen afgeraden, aangezien 
men dan niet op wandelaars is ingesteld 
en er geen onderhoud wordt gepleegd 
aan de passen door de bergen, zodat je 
voor je route afhankelijk bent van het 
lopen langs wegen die bestemd zijn voor 
zwaar verkeer tot 80 km per uur. Beter 
even wachten tot het lente is. De volgen-
de keer op weg naar Sofia in Bulgarije!
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Uit de in het najaar van 2016 gehouden ledenraadpleging kwam een aantal 
interessante punten naar 
voren. Eén daarvan is dat 

de leden bescherming en behoud 
van vogels in het Amsterdamse 
zeer hoog in het vaandel dra-
gen. Een ander punt betreft de 
zichtbaarheid van het bestuur en 
de diverse commissies die onze 
vereniging telt. “Wat doen jul-
lie nu eigenlijk?”, was een vraag. 
Het leek dan ook een goed idee 
om eens verslag te doen van een 
beschermingsproject waar de Com-
missie Bescherming en het bestuur 
zich in de afgelopen jaren intensief 
mee bezig hebben gehouden en 
waarover diverse juridische proce-
dures zijn gevoerd. 

Hoewel de Vogelwerkgroep uiteindelijk bot heeft gevangen, heeft onze inzet er wel 
toe geleid dat wij als vereniging onder meer zijn uitgenodigd om aan te schuiven bij 
een door de gemeente Amsterdam (Zuidas) geïnitieerde werkgroep, om mee te praten 
en te adviseren over hoe de Zuidas zo groen en vogelvriendelijk mogelijk kan worden 
ontwikkeld en ingericht. 

De tennisbanen, omringd door het bosje

Hoe de Boomvalk van de Zuidas verdween 

Marc Menon en Frank Warendorf

Boomvalk met prooi, Zuidas, 26 augustus 2009
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Wij hopen dat het onderstaande relaas 
een idee geeft van deze complexe pro- 
blematiek op het raakvlak van enerzijds 
onvermijdelijke grootstedelijke project- 
ontwikkeling en anderzijds natuurbe-
houd en vogelbescherming waar wij 
ons als vereniging sterk voor maken.

Achtergrond 
Langs de Parnassusweg, tussen de A10 
en het BP tankstation, stond tot voor 
kort het laatste bosje van enige omvang 
aan de Zuidas. Het bosje van populie- 
ren en andere loofbomen, aangelegd 
in 1966, gaf beschutting aan de ten-
nisbanen van Goldstar aan de Karel 
Lotsylaan, vanaf 1998 genaamd Gustav 
Mahlerlaan. In 1973 hadden de popu-
lieren al een aardige omvang.

Mark Kuiper, in 1976 student biologie 
en later onderzoeker/docent aan de VU, 
herinnert zich goed dat er in de jaren 
zeventig al Boomvalken broedden, soms 
in het bosje, maar ook langs de sport-
velden waar nu Zuidaskantoren zijn 
gevestigd. Zoals bekend bouwen Boom-
valken niet zelf een nest, maar gebrui-
ken zij bestaande nesten, meestal van 
Zwarte Kraaien, als deze zijn verlaten. 
In 2009 moet de tennisclub vertrekken 
omdat het terrein ontwikkeld zal wor-
den, maar door de economische crisis 
komt het er niet van. De tennisvelden raken begroeid en het bosje trekt kampeerders 
aan en raakt vervuild. Op 25 juni 2010 en 24 april 2011 vinden ontruimingsacties 
plaats. In mei 2011 wordt bekend dat een evenementenvergunning met de naam Big-
genbos Zuidas is aangevraagd voor de periode 5 juni - 15 juli 2011. De bedoeling 
is varkens uit de bio-industrie in het bosje los te laten en te bestuderen, groepjes 
bezoekers te ontvangen en een bijeenkomst van ‘projectgroepen Zuidas’ te houden. 
De Vogelwerkgroep dient een zienswijze in vanwege aanwezige broedgevallen van 
Sperwer en Boomvalk en maakt afspraken met de organisator over afscherming van 
de kwetsbare stukken waar de Brede Wespenorchis groeit. Uiteindelijk blijven de var-
kens vijf jaar. Op 14 april 2014 worden 14 biggetjes geboren. Het bosje verwordt tot 
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Boomvalk bij gebouw in aanbouw aan Gustav Mahler

hetzelfde gebouw in 2014, het bosje nog intact
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één grote modderpoel. De varkens vreten de bomen aan en de gehele onderbegroeiing 
verdwijnt. 

Bestemmingsplan 
Ondertussen wordt in 2013 een bestemmingsplan voor het gebied vastgesteld, het 
bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. Het bosje en de tennisvelden, waarop inmid-
dels tientallen orchideeën groeien, moeten in de plannen plaatsmaken voor verdere 
kantoorbebouwing aan de Zuidas. Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord is 
een globaal plan dat nog geen recht geeft om te bouwen. Dat recht ontstaat pas door 
uitwerkingsplannen, vast te stellen door burgemeester en wethouders (B&W).

De Vogelwerkgroep stelt beroep in bij de Raad van State tegen vaststelling van het 
bestemmingsplan omdat er geen rekening is gehouden met de Boomvalk en de Sper-
wer. De nesten van beide soorten zijn jaarrond beschermd. Op de lijst van soorten met 
jaarrond beschermde nesten  staan (onder meer) ook Ooievaar, Buizerd, Havik, Rans-
uil, Gierzwaluw en Huismus. 
Een ontheffing voor de verwijdering van een nest van deze soorten kan alleen wor-
den verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. De 
Vogelwerkgroep heeft dus een sterke zaak: kantoorbebouwing is niet in het belang 

Boomvalk, Zuidas, 26 juni 2013
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van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Een bestemmingsplan mag niet 
worden vastgesteld als te verwachten is dat de geplande ontwikkeling niet uitvoer-
baar is omdat geen ontheffing kan worden verkregen.  
Tussen de stukken in de beroepsprocedure uit die tijd bevindt zich een rapport van 
een onderzoeksbureau waarin onder meer staat dat de Boomvalken en de Sperwers in 
het plangebied kunnen blijven broeden indien het grootste deel van het bosje onaan-
getast blijft. 

De Raad van State oordeelt op 15 oktober 2014 dat het bestemmingsplan Kennis- 
kwartier Noord zodanig kan worden uitgewerkt in de door B&W vast te stellen uit-
werkingsplannen dat de in het rapport van het onderzoeksbureau bedoelde bosscha-
ges behouden blijven.  
De Raad van State verklaart ons beroep ongegrond, omdat de gemeenteraad zich 
‘terecht op het standpunt heeft gesteld dat de Flora- en faunawet niet aan de uitvoer-
baarheid van het plan in de weg staat’. Dit oordeel verbaast niet alleen ons, maar zelfs 
de gemeente en de vastgoedontwikkelaar. Het bestemmingsplan was immers gericht 
op de totale bebouwing van het gebied en er was geen enkele intentie om met Sper-
wer en Boomvalk rekening te houden door het bosje niet aan te tasten. 

Eerste uitwerkingsplan 
Een jaar later staat de Vogelwerkgroep weer bij de Raad van State. B&W hebben een 
eerste uitwerkingsplan vastgesteld voor het deel van het bosje waar de Sperwer broedt 
en een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 163 bomen. In 2014 en 
2015 is de Sperwer echter niet meer in het bosje gezien. De Raad van State verklaart 
het beroep om die reden (‘geen belang’) op 5 augustus 2015 ongegrond. De bomen 
worden gekapt, waarna met de bouw van het kantoorpand (‘NoMA’) wordt begonnen. 

Tweede uitwerkingsplan 
In november 2016 wordt het tweede uitwerkingsplan vastgesteld en een omgevings-
vergunning verleend voor het kappen van nog eens 228 bomen. Dit uitwerkingsplan 
beoogt een tweede kantoorgebouw (‘Hourglass’) mogelijk te maken, direct naast het 
eerste kantoorgebouw dat nu in aanbouw is. Onder de te kappen bomen bevindt zich 
de populier waarin de Boomvalk in 2015 een nest had. In 2016 broedde de vogel niet 
in deze boom, maar in een boom op ongeveer 50 m afstand. Deze nestboom wordt 
niet bedreigd door het tweede uitwerkingsplan. 

De Vogelwerkgroep stelt in december 2016 beroep in tegen het tweede uitwerkingsplan. 
Omdat de gemeente haast heeft met bouwrijp maken, vragen we ook een voorlopige 
voorziening (verbod op kap) aan. Er bestaat namelijk de vrees dat de gemeente, han-
gende de beroepsprocedure, al zal gaan kappen en daarmee een voldongen feit zal 
creëren.  
De grote vraag tijdens de zitting is hoelang een jaarrond beschermd nest bescherming 
geniet. Komt een nest dat een jaar lang niet is gebruikt nog wel bescherming toe? Of 

De Gierzwaluw
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moet het nest twee jaar niet gebruikt zijn voordat je de nestboom mag kappen? Ook 
in Duitsland zijn nesten van de Boomvalk jaarrond beschermd. Door bestudering van 
literatuur en rechtspraak uit het buitenland komen we er achter dat in de deelstaat 
Brandenburg, evenals in sommige andere Duitse deelstaten, een boomvalknest nog 
twee jaar beschermd is nadat het in een bepaald jaar is verlaten. Aangezien de be-
scherming van vogelnesten is gebaseerd op de Europese Vogelrichtlijn, ligt het voor 
de hand dat andere EU-lidstaten, waaronder Nederland, acht slaan op dergelijke pre-
cedenten in het buitenland. Zowel in Duitsland als in Nederland staat de Boomvalk op 
de Rode Lijst. Uit Duits onderzoek blijkt bovendien dat de Boomvalk een soort is die 
volledig of voor een duidelijk overwegend deel op vervolg-/hergebruik van een be-
staand nest is aangewezen. 

Bij de mondelinge behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening bij de 
Raad van State neemt de gemeente een ecoloog van het eerdergenoemde onder-
zoeksbureau mee. Deze houdt een verhaal dat jaarronde bescherming niet nodig is 
omdat er genoeg nesten van de Zwarte Kraai zijn die de Boomvalk kan gebruiken. De 
voorzieningenrechter neemt het betoog van de ecoloog over. Hij is ‘voorshands’ van 
oordeel dat nesten van Boomvalken geen jaarronde bescherming toekomt, aangezien 
Boomvalken in de regel niet ieder jaar naar hetzelfde nest terugkeren en dit voor de 
Boomvalken in kwestie ook uit onderzoek is gebleken. Twee weken na de uitspraak 
kapt de gemeente de bomen. Daarop is besloten het door de Vogelwerkgroep inge-
stelde beroep tegen het tweede uitwerkingsplan in te trekken bij gebrek aan verder 
belang: zelfs als de Vogelwerkgroep dat beroep zou winnen, zou dat er niet meer toe 
kunnen leiden dat het gebied binnen afzienbare tijd als potentiële broedlocatie voor 
de Boomvalk kan worden hersteld: de bomen zijn immers al gekapt.

Tracébesluit Zuidasdok 
Van belang is nog te melden dat de Vogelwerkgroep ook nog beroep bij de Raad van 
State heeft ingesteld tegen het tracébesluit Zuidasdok. Dit is het besluit waarmee de 
ondertunneling van een deel van de Zuidas mogelijk wordt gemaakt. De tunnel komt 
direct naast de (niet gekapte) nestboom van de Boomvalk uit 2014 en 2016 te liggen, 
waardoor deze boom in verband met de aanleg van Zuidasdok, waarvoor tien jaar is 
uitgetrokken, als nestboom hoogstwaarschijnlijk onbruikbaar zou worden als gevolg 
van verstoring door de bouwwerkzaamheden. Op 26 april 2017 heeft de Raad van 
State ook dit beroep ongegrond verklaard, omdat gelet op een eerdere uitspraak ‘niet 
uitgesloten’ is dat het belang van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling ten grondslag 
kan worden gelegd aan ontheffingverlening indien de verstoring niet van wezenlijke 
invloed is. Dit laatste geldt echter alleen bij het verstoren van vaste rust- en verblijf-
plaatsen (zoals foerageergebied) en niet bij het verstoren van nesten, en deze uit-
spraak is daarmee minder goed te volgen.

Het is niet de bedoeling om ‘na te pleiten’, maar het lijkt er op dat de ecoloog en de 
rechter uit het oog hebben verloren dat het hier ging om een territorium met een 
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beperkt aantal geschikte nestbomen. In het gedeelte van het bosje dat gekapt is voor 
de uitwerkingsplannen, nestelde ook maar één paartje Zwarte Kraai. Bij gebrek aan 
bruikbare oude kraaiennesten kan de Boomvalk moeilijker een geschikt nest vinden. 
In 2015 week de Boomvalk daarom uit naar een ongebruikt eksternest. Deze broed-
poging is echter waarschijnlijk mislukt door een storm in 2015. In 2016 heeft de valk 
met succes gebroed in het kraaiennest waarin ook in 2014 met succes gebroed is. Dit 
nest is verdwenen hoewel de boom er nog staat en voorlopig niet gekapt zal worden. 

Kunsthorsten 
Bij de kapvergunning heeft de gemeente als compenserende maatregel opgelegd ge-
kregen om binnen een straal van twee kilometer drie kunstnesten te plaatsen voor de 
Boomvalk. Deze kunstnesten zijn op 10 maart 2017 geplaatst in bomen in het Gijs-
brecht van Aemstelpark (Buitenveldert). 

Bij schaarste aan verlaten kraaiennesten geven kunstnesten een extra kans dat de 
Boomvalk een geschikt leeg nest aantreft. Hoewel tot het moment van schrijven (eind 
juli 2017) geen Boomvalken met jongen zijn gezien of gehoord aan de Zuidas/Gijs-
brecht van Aemstelpark, is succesvolle ingebruikname niet uitgesloten. 

Hoe de Boomvalk van de Zuidas verdween

Het plaatsen van een kunsthorst

De Gierzwaluw
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Vogelwerkgroep als gesprekspartner en adviseur van de gemeente 
De Vogelwerkgroep heeft vier jaar geprocedeerd om het bosje langs de Parnassus-
weg voor de Boomvalk te behouden. Een warm compliment aan de Commissie Be-
scherming voor hun tijd, inzet, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen is zeker 
op zijn plaats. Er is helaas bot gevangen, hoewel er een juridisch sterke zaak leek te 
zijn. De economische belangen bleken echter te groot. 

Op 16 maart 2017 hebben twee bestuursleden van de Vogelwerkgroep kennisgemaakt 
met vertegenwoordigers van de projectleiding Zuidas van de gemeente Amsterdam. 
Op 21 maart 2017 is de Vogelwerkgroep aangeschoven bij een workshop “Vergroe-
ning Zuidas” met de projectleiding Zuidas, architecten, landschapsarchitecten en 
twee stadsecologen. Tijdens die bijeenkomst is besproken hoe de bouwers langs en 
op de Zuidas ertoe kunnen worden bewogen om “Groen en Duurzaam” te bouwen 
(“Groenplan”). Anders gezegd: welke voorwaarden kunnen en zullen worden gesteld 
om tot ecologisch verantwoord bouwen te komen zonder te veel opgelegde regels 
waardoor de vrijheid van de architect in gevaar komt. Door de projectleiding Zuidas 
werd bevestigd dat dit de nieuwe norm voor grootstedelijke projectontwikkeling zal 
worden: een gebouw neerzetten dat “iets terug geeft” aan de stad in de vorm van 
nestelgelegenheid voor vogels (Huismussen, Gierzwaluwen enz.), of schoon water 
(bassin/moeras op het dak), of stroom (zonnepanelen). Ook de openbare ruimte wordt 
geheel ingericht op basis van groen, blauw en duurzaam. Er is een grote ambitie bij 
de projectleiding Zuidas om de Zuidas te vergroenen, niet alleen in de beleving van 
de mens, maar ook voor verbetering van de flora en fauna zelf. Het Groenplan zou 
inmiddels in concept gereed zijn, mede gevoed door de input van de Vogelwerkgroep 
en van andere organisaties op het gebied van groen. De Vogelwerkgroep zal ook 
worden benaderd om de definitieve uitwerking van het Groenplan te bespreken.

De betrokkenheid van de Vogelwerkgroep bij de Zuidasplannen is al concreet. Eén 
van de ontwikkelaars in het gebied is van plan voorzieningen voor vogels (het 
ophangen van nestkasten) te treffen bij een gebouw dat op dit moment wordt ge-
bouwd. Eén van onze leden is uitgenodigd en aangeschoven bij bouwvergaderingen 
en wordt betrokken bij de exacte locatiekeuze, monitoring en het beheer.

Evaluatie Wij sluiten af met de vaststelling dat het goed is geweest dat de Vo-
gelwerkgroep hier veel tijd en energie in gestoken heeft. Het is heel jammer dat de 
poging tot bescherming van de bestaande nestgelegenheid niet gelukt is. Afgewacht 
dient te worden of de opgehangen kunsthorsten in gebruik genomen zullen worden. 
In Leiden zijn hier goede resultaten mee behaald.

Groot winstpunt is dat de Vogelwerkgroep thans uitdrukkelijk als gesprekspartner 
van de gemeente Amsterdam is uitgenodigd om mee te denken en te adviseren, om 
te beginnen bij de project- en groenontwikkeling aan de Zuidas. In het geval van 
succes is uitbreiding naar andere grote projecten in de stad niet uitgesloten.

26

De Gierzwaluw

Jaargang 55   Nummer 4   December 2017 27

De Gierzwaluw

Kolonie 1: atlasblok 2533, km hok 11 (totaal 2017: 23 paar) 
De eerste kolonie heeft zich gesplitst in twee delen: een aan de zuidwestkant van de 
Spaarndammerdijk in het oude deel van Spaarnwouderveen/Batterij (6 paar), en eentje 
aan de noordkant van de Spaarndammerdijk in deelgebied Spaarnwoude-Halfweg (17 

paar). 
 
Op zich is dit voor de data-base van 
Sovon geen verandering, maar voor de 
Vogelwerkgroep Amsterdam is het dat 
wel. De Houtrakkerweg vormt de grens 
tussen de Batterij/Spaarnwouderveen 
en Spaarnwoude. Het gebied ten zuid-
westen én noordoosten van die weg 
valt binnen het werkgebied van vwg 
Zuid-Kennemerland, maar het noord-
oostelijk gelegen Spaarnwoude valt 
óók onder vwg Amsterdam. (Noot van 
de redactie: Voor meer informatie over 
dit mooie gebiedje kijkt u op de site 
van Landschap Noord-Holland: http://

Twee reigerkolonies bij Halfweg Paul Tak
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www.landschapnoordholland.
nl/terrein/batterij-en-spaarn-
wouderveen). 
 
Kolonie 2:  atlasblok 2543, 
km hok 14 (totaal 2017: 25 
paar) 
Ook deze kolonie bestaat uit 
twee delen (eilanden), eveneens 
in hetzelfde kilometerhok. Deze 
kolonie ligt in het wandel-
sportpark Badhoevedorp, bin-
nen de grenzen van het werk-
gebied van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam. Door omlegging 
van de A9 verandert er in dit park het één en ander. Het eiland dat blijft en dat het 
oudste deel van de kolonie is (in 2017 12 paar), heeft door stormschade van de af-
gelopen jaren nogal wat nesten verloren. Daardoor is er iets verder in het park op wat 
kleinere eilandjes een ander deel van de kolonie ontstaan (in 2017 13 paar). 
Helaas wordt binnenkort het bos hier gekapt en wordt het omringende water gedempt 
om er woningen te bouwen. 
Gelukkig werd de kolonie dit jaar nog gespaard (13 paar). 
Nu maar hopen dat de reigers een plek kunnen vinden in het resterend deel van het 
park en mogelijk op het oude eiland (nu 12 paar).
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Euro Birdwatch 2017 Frank van Groen

De Euro Birdwatch is een vogelteldag die door de internationale vogelbescherming 
wordt georganiseerd. In 2017 deden 41 landen mee. Doel is onder meer om aandacht 
te genereren bij het grote publiek voor vogels, vogels beschermen en het belang van 
Nederland voor trekvogels in het bijzonder. 
Het najaar is dé tijd van het jaar om een recordaantal vogels te zien. Veel vogels die 
bij ons hebben gebroed trekken nu naar het warmere zuiden. Vanuit het hoge noor-
den komen vogels naar ons land om te overwinteren of ze trekken in die tijd door ons 
land. 
De Euro Birdwatch viel dit jaar op zaterdag 30 september. In Nederland deden 141 
telposten mee, de vwg Amsterdam op telpost Diemerpark, met een 20-tal deelnemers. 
De telling in het Diemerpark zou vijf uur duren en begon om 7:35 uur. Het was rustig, 
aangenaam en bewolkt herfstweer. Zanglijsters, Graspiepers en Rietgorzen trokken re-
gelmatig over. Ook mooie langgerekte groepen Aalscholvers trokken naar het zuiden, 
leuk om te zien. 
De resultaten werden per uur bijgehouden. Een goede gewoonte was na elk tel-uur 
een kopje warme koffie te drinken met een stroopwafel. Tussen de trekvogels door 
was er gelegenheid met diverse mensen bij te praten. 
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De totalen per uur waren 345, 
449, 326, 236 en tot slot 30 
overtrekkende vogels. In totaal 
vlogen 1386 vogels van 42 soor-
ten over de telpost. Meer bijzondere 
soorten die tijdens de telling werden 
waargenomen waren onder meer een 
roepende Bladkoning, een Grote Gele Kwik-
staart, een Roek en een Groene Specht. Het 
laatste uur begon het te regenen en stokte de 
trek vrijwel geheel, tijd om er mee op te houden. 
 
Op het einde van de telling kwamen twee studentes 
een interview afnemen over het fenomeen vogeltrek 
en de Euro Birdwatch. Tijdens het interview vloog een 
jagende Sperwer met suizende vleugels min of meer 
tussen onze benen door, gaaf om mee te maken. Het 
item werd een week later op Radio Swammerdam 
uitgezonden, het wetenschapsprogramma op Salto, 
en te beluisteren via de link op de website 
vogelsamsterdam.nl.

Vanwege de regen die in het zuiden en oosten van 
Nederland al eerder op de dag begon en de matige trek 
waren de resultaten minder dan in andere jaren. Er 
werden ruim 246.189 vogels geteld van 199 soorten.

 
In de tabel wordt de Top 
Tien van getelde vogels in 
Nederland vergeleken met die 
in het Diemerpark. Op beide 
lijstjes staat de Spreeuw 
bovenaan. 
De resultaten van de Euro 
Birdwatch verschillen nogal 
van jaar tot jaar, zowel qua 
aantallen als soorten. Dat 
ligt met name aan het weer. 
Vogeltrek is hoe dan ook een 
waanzinnig fenomeen en de 
Birdwatch geeft een mooi 
inkijkje.

Nederland Diemerpark

1 Spreeuw 77.687 Spreeuw 339

2 Vink 24.726 Aalscholver 197

3 Graspieper 19.436 Houtduif 124

4 Kievit 16.208 Grauwe Gans 113

5 Grauwe Gans 15.434 Graspieper 93

6 Aalscholver 13.872 Zanglijster 84

7 Goudplevier 8.075 Putter 70

8 Kokmeeuw 7.186 Kuifeend 50

9 Smient 5.587 Groenling 45

10 Kneu 5.249 Krakeend 36
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De zomerperiode lijkt 
een beetje saai qua 
vogels; zangvogels 

stoppen langzamerhand met 
zingen en voor je gevoel moet 
de vogeltrek nog beginnen. 
Maar eigenlijk gebeurt er van 
alles: Paapje en Tapuit trekken 
vanaf half augustus door en 
begin september druppelen de 
eerste Grote Gele Kwikstaar-
ten binnen. Zo kan het dat 
in deze rubriek zowel ganzen 
als broedende Wespendieven 
en Patrijzen aan bod komen. 
Daarnaast zijn er spannende 
soorten als Woudaap, Steppe-
kiekendief en Waterrietzanger 
waargenomen.

Zorg dat je je waarnemingen van het 4e kwartaal 2017 tijdig hebt opgevoerd op 
waarneming.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
De eerste najaarswaarneming van Toendrarietgans is op 30/9: 5 ex. vliegend over de 
Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). De eerste Kolganzen van het seizoen druppelen binnen 
vanaf 23/9, met ervoor een incidenteel geval van 1 ex. t.p. op 5/9 in Polder IJdoorn 
(EdB). Op 23/9 vliegen in totaal 7 Rotganzen over de Vijfhoek (EdB, RivD, SH), een 
schaarse soort in september. Het blijft toch bijzonder hoe kort ze weg zijn: de laatste 
vertrekken in mei, en in september keren de eerste al weer terug.
Casarca blijft niet algemeen in de regio, als we het ongeringde maar zeer tamme 
escape-geval Amstelpark/ Middelpolder/ Duivendrechtse Polder buiten beschouwing 
laten: 22/7 Polder IJdoorn 3 ex. NO (SH), 4/9 Kruithoorn 1 v. t.p. (WvdS).
Eén juli-waarneming van Pijlstaart: 9/7 een zomerkleed ex. in Polder IJdoorn (LS). De 
eerstvolgende worden pas weer waargenomen op 26/8. Veel waarnemingen van Zomer-

Wespendief adulte man

Waarnemingen juli-september 2017 Ellen de Bruin

Waarnemingenrubriek
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taling in Waterland, met name Polder IJdoorn. Andere plekken in de regio: op 1/7 een 
mannetje eclips op Landje van Geijsel (AS) en op 17/7 1 ex. overvliegend Vijfhoek (EdB).
Krooneend: max. aantal 106 ex. op de Gouwzee op 27/9 (FvG). Op dezelfde datum 
wordt hier ook een vrouw Topper gezien, geen algemene soort voor september (FvG).
De eerste Brilduiker verschijnt op 13/8 in Polder IJdoorn (LIJ), daarna enkele waarne-
mingen op het IJmeer. Eén septemberwaarneming van Grote Zaagbek: op 20/9 vliegen 
2 m. en 1 vr. in zuidoostelijke richting over de Vijfhoek (GvD).
Op de Vijfhoek komt op 2/7 een opmerkelijke melding van een vrouw Middelste Zaag-
bek met drie jongen (Alfred de Weerd). Hij is zeker van zijn waarneming: “kenmerken 
vrouw: lange, dunne snavel, iets opgewipt; geleidelijk verkleurende hals, kuif recht 
overeind, kleine witte vlek op achterlijf. Op de borst zag ik subtiele horizontale lijntjes, 
donkerder grijs op een lichtgrijze borst. Kuikens waren volledig zwart-wit.” Echt slecht 
klinkt dit niet; zou het kunnen dat er een broedgeval is geweest in de buurt? “Broedt 
onder struiken langs kust of bij zoetwatermeren” lees ik in de LaJo (red: Lars Jonsson, 
Vogels van Europa). Het zou het 4e juli-geval in de regio zijn. Van zo’n waarneming is 
het echt heel jammer dat er geen foto is gemaakt.
Van Geoorde Fuut slechts twee waarnemingen deze periode: 4/9 en 6/9 Kruithoorn resp. 
2 en 1 ex. (EH, Harm Jan Kiewiet).
Op 25/8 vliegt een 1kj Zwarte Ooievaar over Polder IJdoorn, met jaloersmakende foto’s 
(AT, SH, AS). Kijkend naar de statistieken is augustus de beste maand om deze soort 
waar te nemen in de regio.
Op 23/9 vliegen in totaal 292 Lepelaars over de Vijfhoek (EdB, RivD, SH).
De gehele periode zijn er meldingen van Roerdomp en Kleine Zilverreiger op verschillen-
de plekken in Waterland. Verder tweemaal een Roerdomp op de Vijfhoek (17/7 Hans vd 
Meulen en 22/8 Wieland van Dijk) en 1 ex. op 23/7 in De Kluut (WP). Kleine Zilverreiger 
laat zich buiten Waterland zien op IJburg, op 30/7 2 ex. overvliegend ZW (EdB, RivD) en 
op 11/8 1 ex. foeragerend (Ruurd Bennink); op 21/9 1 ex. in De Kluut (GK).
Misschien wel de meest bijzondere waarneming van dit jaar is die van Woudaap, een 
mannetje in broedkleed (rode snavel), af en toe roepend. En dan ook nog eens op een 
plek waar je hem niet zo snel zou verwachten: IJburg. Alhoewel, in de Flevopolder 
zit deze soort al jaren in een rietstrook tussen de Oostvaardersdijk en een huizenblok 
dat zó op IJburg zou passen. Op 29/7, heel sympathiek in een weekend, maakt de 
heer Maarten Schnerr deze bijzondere vondst bekend op waarneming.nl: “al ongeveer 
5 weken hoorbaar in het riet. Begin juli gezien. Gisteren gezien en gefotografeerd”. 
Wellicht net op tijd, want na 2/8 is de vogel niet meer waargenomen. De vogel werd 
soms gezien, dan weer gehoord in een rietstrook midden in het water tussen de 
Zwanebloemlaan en de IJdoornlaan.
Op 13/8 ziet Lodewijk IJlst een Koereiger in Polder IJdoorn. Deze blijkt een gele 
kweekring te hebben aan de linkerpoot en wordt aldus aangemerkt als “escape”. Ook 
op 14/8 en 18/8 wordt de vogel nog gezien in dezelfde polder. Hierna wordt het een 
lastig verhaal, want op 24/8 en 25/8 worden resp. 2 en 1 Koereigers gemeld verder in 
Waterland: Polder de Peereboom en Polder Opperwoud (FvG en Frank Dekker). Is één 
van die Koereigers dan het ontsnapte exemplaar geweest? En wat te denken van de 
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waarnemingen op Marken 2/9 en 5/9 (WvdS, WP, Niels Aagaard) en die in het Ilperveld 
op 10/9 (AT)? Gelukkig worden er aardig wat foto’s bij de waarnemingen geplaatst. Op 
geen enkele kan ik een ring ontdekken, maar sommige foto’s (poten in het gras) sluiten 
het niet uit. Ach, het blijft een leuke vogel om te zien.
In Polder IJdoorn zijn op een slaapplaats 4 Purperreigers gezien op 12/8 (JW).
Op 22/9 vliegen in totaal 24 Grote Zilverreigers naar zuid in de Aetsveldsche Polder 
(EdB, RivD).

ROOFVOGELS & UILEN
De Visarend wordt vanaf half augustus waargenomen. Op 15/8 de eerste boven het 
Science Park (ZH). Pleisterende vogels in de Afrikahaven (27/8-2/9, gevonden door PM) 
en op de Vijfhoek en omgeving vanaf 16/8 (GK) en 2 ex. op 10/9 en 17/9 (EdB, RivD, 
GvD).
De Wespendieven bleven in ieder geval tot 27/8 in het A’damse Bos en hebben daar 
succesvol gebroed: «mijn aandacht werd getrokken door een vaag ritmisch geruis. Het 
geluid bleek afkomstig van een jonge donkere Wespendief die vliegoefeningen deed. 
Daarnaast zat het nest waarin gebroed was. Hierin ook zichtbaar een tweede jong. 
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Ouders waren vermoedelijk voedsel aan het zoeken in de omgeving» (WvdS op 3/8). 
Aantekeningen van ZH die de plek regelmatig bezocht:
26/7: “deze vrouw is hetzelfde exemplaar dat hier al enige jaren terugkeert, moeder van 
het jong uit 2015. Ze is vrij makkelijk te herkennen aan haar extreem karig getekende 
staart, waarbij de basale verdikte banden bijna niet opvallen.”
2/8: «man maakte vier identieke vliegbewegingen (ca. 12:30, 12:50, 14:10, 14:24) in 
westelijke richting, waarbij hij sneaky laag tussen de bomen overstak en meteen boven 
de kruinen uit zicht verdween. Terugkeer steeds óf buiten mijn zicht, óf als stipje op 
grote hoogte op onvoorspelbare plek boven gebied en daarna alsnog uit zicht. Alle 
schijn van voedselvluchten voor een gegroeid jong. Vrouw de hele middag niet gezien, 
merkwaardig genoeg.»
4/8: «man ondernam om 13:26 een voedselvlucht in zuidwestelijke richting; keerde van 
daaruit om 14:30 terug met een grote raat en vloog in sneltreinvaart door naar het nest. 
Deed qua snelheid niet onder voor de razende Havik van een paar minuten eerder; leek 
actief open plekken te vermijden door steeds daar over te kruisen waar de bomenrijen el-
kaar raken, net als eerder van de week. Daardoor steeds maar enkele seconden zichtbaar.»
7/8: «man had vandaag weer nieuwe aanvliegroute; hij lijkt alles te alterneren om de 
nestlocatie niet weg te geven. Om 13:20 bracht de man een prooi (uit een nest geroofd 
vogeljong, lijkt het; daarvoor al twee keer een raat) aan, en vloog daarmee in rechte lijn 
naar de plek waar ik al enige tijd het nest vermoed, en verdween uit zicht. Daar klonken 
zachte opgewonden geluidjes. Man vloog plotseling uit zijn verstopplek in een boom, 
onder het uitstoten van de typische nestgeluiden. Op het nest werd het jong zichtbaar, 
dat later flink aan de wandel ging. Zit goed in de veren, maar hand- en staartpennen 
zijn nog wat te kort om deze week al uitvliegen te verwachten. Vrouw overigens later 
foeragerend in het Schinkelbos.»
10/8: Takkeling bij het nest. “Staart lijkt al een stuk gegroeid ten opzichte van een paar 
dagen geleden.»
16/8: «jong is nu vliegvlug. Man bracht om 12:37, 13:53 en 15:51 een raat aan. Ook om 
15:10 werd een raat op het nest gedropt, naar het leek door de vrouw, maar niet geheel 
duidelijk vanwege bomen die het zicht belemmerden. Juist bij die voerbeurt vloog het 
jong een stukje met de raat, om hem prettig in mijn zicht op te eten. Jong heeft een tijd 
nauwlettend alle Buizerds in de lucht in de gaten gehouden, maakt echter pas geluid als 
een ouder op meters het nest nadert, en zwijgt zodra de ouder in een andere boom is 
gaan zitten. Expert skulking, ook weer van de ouders zelf.»
18/8: «dus toch twee jongen, wat de complexe klank van de bedelroep wellicht verklaart. 
Tweede jong nu takkeling; eerste jong vliegt behendig rond. Man bracht om 17:36 al 
vlinderend een raat aan en riep daarna een tijdje luid vanaf een tak in het nestbos.»
20/8: «›s middags een juveniel en een tweede vogel waarvan ik het kleed niet kon beoor-
delen rondvliegend door het nestbos. ‹s Avonds om half acht een voederbeurt door de 
man, die weer even flink riep. Het oudste jong daarna min of meer bij toeval ontdekt in 
een boom via een doorkijkje; peuterde larf voor larf uit een raat, en liet deze tien minu-
ten later vallen, waarna hij zich ging zitten poetsen. Het tweede jong tegelijkertijd nabij 
het nest, ogenschijnlijk zonder eten. Af en toe hoorde ik de jammerende bedelroep, maar 
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kon niet zien van welk jong dit afkomstig was.»
27/8: «jongen zijn uitgevlogen, geen spoor meer. Man nog ter plaatse; even in boom, 
later in de lucht. Cirkelde daar een minuut of vijf, verdween uiteindelijk als stipje op 
grote hoogte uit beeld. Aan het nest is duidelijk ook al een tijd niet gewerkt; de rare 
groene looftakken uit de naaldboom die de locatie weggaven zijn nu bruin en verdord.»

Andere waarnemingen van Wespendief zijn met name in augustus op de Vijfhoek: maar 
liefst 17 ex. op 27/8 (GvD, SH) en één juli-waarneming in Polder IJdoorn, 19/7 met foto 
(EV).
Op 25/7 vliegt een Rode Wouw over Polder IJdoorn (RR, WD). De vogel bleef zeker nog 
3 uur t.p. Op 9/8 wordt een Zeearend gemeld, overvliegend oost boven Osdorp (Martin 
Fousert). In de Aetsveldsche Polder vliegt een 2kj naar zuid op 24/9 (EdB, RivD).
In september drie gevallen van Blauwe Kiekendief: 2/9 Schiphol 1 adulte vrouw jagend 
(Mark Schellekens), 23/9 een 1kj richting west over de Vijfhoek (EdB, RivD, SH) en 27/9 
1 vrouwkleed NO op Marken (FvG).
Op 5/9 iets na vieren ontdekt RvB een 1kj Steppekiekendief in Polder IJdoorn, waar 
een aantal mensen deze vogel rond 18:00 zien wegvliegen in noordelijke richting. Qua 
uiterlijk een andere vogel dan die 3 dagen eerder gezien werd in de Eempolders (geringd 
ex. uit broedgeval Groningen). Het betreft de zesde gedocumenteerde waarneming in de 
regio; vier daarvan zijn in Waterland!
Op 7/8 vliegt in de Bloemendalerpolder 1 adult mannetje Grauwe Kiekendief naar zuid-
west: “vloog over de opgespoten/afgegraven gedeeltes bij de werkzaamheden aan de A1, 
zeer dichtbij, vanuit Amsterdam/Diemen richting Naardermeer, onmiskenbaar vanwege 
bandering ondervleugels en strepen bovenvleugels, kon beide kanten in de volle zon 
goed zien” (Wouter Zimmerman).
Smelleken wordt waargenomen op de Vijfhoek; op 17/9 1 ex. ZW en 1 ex. jagend (GvD, 
FV, AJ, EdB, RivD, AJ) en op 20/9 1 v. naar noord (GvD, FV). 
Veel waarnemingen van Slechtvalk bij De Omval, de Hemweg, op het Mazarsgebouw in 
Slotervaart, op het logo Ringpark in het Rembrandtpark, in Westpoort op het AEB en op 
het logo van Kempen & Co in ZuiderAmstel. 
5/7 «het jonge wijfje dat in de Amerikahaven op 26 mei 2017 van ringcode CPA is voor-
zien, wordt regelmatig bij ABN-AMRO Buitenveldert waargenomen» (PM). 
Bij het Afvalenergiebedrijf is op 29/7 «via webcambeelden geconstateerd dat het ter-
ritoriale wijfje na 11:25 uur niet meer bewogen heeft. 31 juli is ze uit de nestkast 
gehaald, is er een foto van haar ring genomen (Belgische ring Bruxelles H-89128) en is 
ze vernietigd. Jammer, want ik had graag willen weten of ze gewond was. 30 juli zat er 
namelijk al een nieuw wijfje op het rooster, de Duitse 2FC die op 2 feb. 2016 zich ook 
al vertoond heeft op de watertoren van Vrouwentroost Aalsmeer. Op het AEB zit nu dus 
een geheel nieuw stel: man LL (Hemweg 2014) en wijfje 2FC (Bochum 2014)»; 3/8 «de 
zoete inval op het AEB. Naast de territoriale man LL en vrouw 2FC hebben zich ook een 
ongeringd mannetje, een jonge ongeringde vrouw en wijfje ZZ (territoriaal op ING Arena 
sinds 2015, geringd Heijplaat Rotterdam 2013) vertoond» (Roely Bos).
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Bonte Strandloper, Waterland, 29 september 2017

STELTLOPERS
De broedende Steltkluten met hun drie jongen op het Landje van Geijsel worden 
intensief gevolgd (zie verhaal van Adrie Streefland in dit nummer). 2/7 «2 juvenielen 
liepen rennend te klapwieken, vleugels zo’n 10-12 cm lang, vliegvlug wellicht volgend 
weekend. Zwemmen ook regelmatig de sloot over en terug»; 15/7 «juvenielen vliegen 
regelmatig de sloot over, de één wat professioneler dan de ander» (AS). Het blijft de vo-
gels lukken om allerlei belagers weg te jagen: 4/7 «ondanks de gisteren gemelde Vos en 
Hermelijn waren er vanochtend nog 3 kleine Steltkluutjes aanwezig. Ouders verdedigen 
jongen fanatiek» (Martijn de Jonge). 4/7 «gelukkig: allemaal nog van de partij. Vrouw 
het meest op een vaste plek  in de biezen links. Daar de pullen bij tijden beschermend. 
Daar ook aangevallen, waarop de pullen uit die nestplaats vallen. De man vooral agres-
sief vliegend naar de mantelmeeuwen en kraaien» (Cees Struijk). 10/7 «zeker 2 juv. 
foeragerend. 2 adulten actief Blauwe Reiger verjagend» (Rob Baars). 19/7 «ik vond het 
ouderpaar de hele tijd onrustig. Zag later Vos op ca. tien meter van een kuiken; kuiken 
trok zich er niks van aan en vloog even later weg» (ED). Vanaf 22/7 worden alle vijf de 
Steltkluten even verderop waargenomen, in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. 
Laatste waarneming is op 31/7.
Op 3/7 in de Legmeerpolder 6 Kluten (Ivan Appel). Op 17/7 in de Bovenkerkerpolder 4 
ad. en 9 juv. (AJ). Stonden er op 2/7 nog 25 Kluten in Polder IJdoorn (WS), het laatste 
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exemplaar wordt er gezien op 11/8 (EV, MvdW). Als ik de statistieken bekijk, zijn er een 
stuk minder waarnemingen dan vorig jaar.
Van Goudplevier is het hoogste aantal 650 bij Uitdam (Maarten Hotting). De veel 
schaarsere Zilverplevier laat zich zien op 24/7, 31/8, 7/9 in Polder IJdoorn (RvdS, TR, 
RvB, WvdS) en op 13/9 op IJburg 4 ex. ZW (FV). Op 8/8 worden op IJburg bij 2 adulte 
vogels 3 juveniele Bontbekplevieren gezien (EdB); mogelijk een broedgeval? Jonge 
Kleine Plevieren worden gezien in Polder IJdoorn op 2/7 (WS), Poppendammerweeren 
10/7 (RvB), Landje van Geijsel 12/7 (JW) en op de Kinseldam 21/8 (RvdS).
Op 15/8 ziet wereldreiziger Arjan Dwarshuis 5 Morinelplevieren overvliegend ZW in 
Polder IJdoorn: “5 slanke plevieren formaat goppel (Goudplevier, red.) maar slanker, 
ongetekende bovenvleugels, lichte ondervleugels, donkere buik scherp contrasterend met 
witte onderstaartdekveren en scherpe scheidslijn met donkere buik en lichte borst. Witte 
wenkbrauwtjes niet te zien, maar afstand vrij groot. Voor zover ik kon zien allemaal 
adult”.
In de periode 24/7-7/8 bevindt zich 1 Rosse Grutto in Polder IJdoorn (gevonden door 
RvdS) en op 31/8 op de Kinseldam (RvB). Op 6/9 vliegen er in dezelfde omgeving 2 naar 
west (RR, PM) en op 22/9 1 naar ZW (WvdS).
Hoogste aantal van Regenwulp: op 30/7 27 ex. over de Vijfhoek (EdB); laatste waarne-
ming 30/8 1 ex. over Polder IJdoorn (SH). 
Van Zwarte Ruiter worden max. 8 ex. gemeld op 29/8 en 2/9 in Polder IJdoorn (FvG).
Groenpootruiter Hoogste aantal: Polder IJdoorn 6 ex. (MvdW, TR, NvdW).
Witgat Opvallende aantallen: 7 ex. op 28/8 Polder IJdoorn (GK), 2/8 5 ex. Westpoort 
(EdB).
Bosruiter Hoogste aantallen: 23/7 en 30/7 Ilperveld 5 ex. (WD), 25/7 en 29/8 Polder 
IJdoorn 4 ex. (RR, WS, EH).
Op 12/7 49 Oeverlopers over de Vijfhoek «aankomend en neer. mogelijk meer; ze doken 
regelmatig achter de dam weg” (GvD) en op 7/8 33 ex. t.p. (EdB, RivD).
Op 27/8 zijn er tegen de avond 3 Steenlopers in Polder IJdoorn (Alwin Borhem), op 
24/8 een Kanoet (CdV) en op 17/7 en 25/7 een Kleine Strandloper (NvdW). Van deze 
laatste soort worden er 2 foeragerend gezien op 23/7 in het Ilperveld (WD).
Op de Kinseldam loopt een Temmincks Strandloper op 21/8 (RvdS). In de periode 22/7-
29/7 en op 28/8 en 4/9 een Krombekstrandloper in Polder IJdoorn, steeds 1 ex. (velen). 
Hoogste aantal van Bonte Strandloper: 6 ex. op 5/9 wederom in Polder IJdoorn (EdB, 
RivD, WP).
Het maximale aantal van Kemphaan in Polder IJdoorn ligt tussen de 100 en 150, met 
name in de periode half juli-half augustus. Op 29/8 vinden Elly & Peter Rozemeijer 
een Grauwe Franjepoot in Polder IJdoorn. In de periode 25/9-29/9 zit er nog één, op 
dezelfde plek (ontdekt door RvB).

MEEUWEN & STERNS
Zwartkopmeeuw wordt mondjesmaat gezien, op diverse plekken. Vanaf 19/9 alleen nog 
waarnemingen achter het Centraal Station, de plek waar een aantal vogels overwintert.
Op 12/7 een zomerkleed Dwergmeeuw in Polder IJdoorn, met foto (NvdW), op 20/8 een 
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adult winterkleed op Kruithoorn (ChrB). Van 10/9-14/9 max. 120 ex. op het IJmeer thv 
Muiden (EdB, RivD, ED, GvD, ChrB).
Een ongedocumenteerde waarneming van Lachstern op 24/8: “dacht even aan Reu-
zenstern, maar de stevige, gitzwarte snavel wees op Lachstern. Later gecontroleerd of 
juv. Reuzenstern zwarte snavel kon hebben, maar dat bleek niet het geval. Vloog eerst 
zuidwaarts, korte tijd later terug naar noord” (CdV).
Het hoogste aantal van Reuzenstern dat wordt waargenomen is op 14/9 op de Kinsel-
dam: 12 ex. (LS).
Op 6/9 vliegt een juveniele Dwergstern over Polder IJdoorn, met foto (RR).
Op 15/8 01:20 wordt via een recorder een Witwangstern vastgelegd in Watergraafsmeer 
(GvD); «geluid en sonogram passen perfect op Witwangstern (Magnus Robb)”.
Aan de Muider kust foerageert op 20/8 een Witvleugelstern (gevonden door ChrB).
Max. 50 Zwarte Sterns worden genoteerd op 29/7 en 18/8 in de omgeving van Kruit-
hoorn (WvdS). 
Op 19/7 1 subadult Kleine Jager richting NW in Polder IJdoorn, met foto’s van JW 
(Jacob Garvelink).

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Op 9/7 het verheugende bericht dat jonge Patrijzen gezien worden rondom Schiphol, 
omgeving Tweeduizend El (RR). Maximaal 11 jongen worden gezien op 10/7 (FS). Kijk, 
daar word ík blij van.
Porseleinhoen wordt gezien op het Landje van Geijsel op 15/7 en 18/7 (Marianne Slot, 
AS, EV). In Polder IJdoorn worden ook jongen gezien, in de periode 25/7-7/9, met op 
27/8 maar liefst 2 adult en 4 juvenielen (LIJ).
Normaliter noem ik geen exoten; maar deze vind ik toch wel bijzonder: op 24/8 een 
Jufferkraanvogel ten westen van de A2 thv Abcoude (Phil Koken) en iets later in de 
H&B polder vliegend langs de A9 (Theo Admiraal).
Op 24/8 wordt een Draaihals in Zuidoost gemeld (Malou Castel); navraag levert een 
overduidelijke foto op. Op 21/9 een melding van dezelfde soort in Tuindorp/Oostzaan, 
met als omschrijving “de vogel had de grootte van een spreeuw, maar slanker. Het 
verenkleed bestond uit verschillende kleuren bruin, die samen een camouflagepatroon 
vormden - zoals een Nachtzwaluw” (Pieter Schouten).
Kleine Bonte Specht blijft een moeilijke soort om te vinden. Onopvallend, klein, en 
roept niet veel. In de maand september wordt deze soort gezien in Amstelveen, overvlie-
gend op 1/9 (Arnout Linckens), op 10/9 in het Diemerpark (JLK) en op vier dagen op de 
Vijfhoek (2,17,24 en 29/9 door GvD, FV, EdB, RivD, AJ, Steven Wytema).

ZANGVOGELS
Meldingen van juveniele Koekoeken: Science Park (met als waardvogel Kleine Karekiet), 
Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kalfjeslaan, Schinkelbos (waarn. ZH), Ilperveld (AT) en 
Uitdammerdijk (Nico Godfriedt).
De laatste Gierzwaluwen vliegen boven de Bovenkerkerpolder, 2 ex op 14/9 (FS).
Op 3/9 en 10/9 vliegen resp. 2 en 3 Raven richting zuid in de Aetsveldsche Polder (EdB, 
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RivD). Eén van de Raven bleek in het bezit van een oranje pootring. Deze viel helaas niet 
af te lezen, maar de kleur duidt er op dat het een jong moet zijn uit Spanderswoud bij 
Hilversum. Hoogste aantal van Roek: 21 ex. op 15/8 aan de Termietergouw in Waterland 
(Pierre van der Wielen).
In september is er een mini-influx van Zwarte Mees, waargenomen op diverse plekken, 
met een maximum van 50 doortrekkend over de Vijfhoek op 21/9 (GvD).
Hoogste aantal van Baardman: 136 ex. op 1/10 doortrekkend over de Vijfhoek (FV, Wil-
lem van der Waal).
Op 21/9 vliegt een Boomleeuwerik in zuidwestelijke richting over het centrum van Am-
sterdam (Jan Willem den Besten).
In de vorige rubriek schreef ik al dat de Cetti’s Zanger landelijk een enorme opmars be-
leeft; er zijn te veel waarnemingen om iedereen bij de naam te noemen. Op de Vijfhoek 
inclusief Haven Ballast worden minimaal 3 zingende vogels gehoord, maar het zouden 
er best meer kunnen zijn. Andere plekken waar de vogel is waargenomen zijn Botshol, 
Diemerpark en Polder IJdoorn en omgeving. 
De Bladkoning, een herfstgast afkomstig uit Siberië, wordt de laatste jaren steeds vaker 
waargenomen in de regio. Waarnemingen van dit najaar: 25/9 IJmeerkust thv Kruit-
hoorn (Hans van Oosterhout), 25/9 Vijfhoek (EdB), 30/9 Diemerpark (ChrK, FvG).
De Snor, een Rode-lijstsoort, wordt met name gehoord in Polder IJdoorn en blijft verder 
toch een spaarzaam dingetje. Nog zeldzamer is de Waterrietzanger die te zien is aan de 
Bloemendalergouw op 11/8 (gelijktijdig gevonden door WP en WD). 
Eén augustus-waarneming van Kramsvogel op de Vijfhoek: 27/8 (GvD, SH). In septem-
ber drie data: 26/9 1 ex. Centrum (SH) en tweemaal 1 ex. over de Vijfhoek, 17/9 en 29/9 
(GvD, FV, SH, EdB, RivD, AJ).
Van Koperwiek één waarneming deze periode: 29/9 Diemerpark 1 ex. roepend (FvG). 
Overvliegende Grote Lijsters werden op 10/9 gezien aan de IJmeerkust Vijfhoek-Muiden 
(EdB) en op de Vijfhoek 17/9 en 23/9 (GvD, FV, SH).
Slechts één waarneming van Nachtegaal: 17/7 in het Geuzenbos (GK). Op 19/9 en 24/9 
wordt een Gekraagde Roodstaart gezien Science Park, niet dezelfde vogel (ZH). Op 19/9 
en 20/9 Vijfhoek resp. 2 en 1 ex. (GvD, FV).
Roodborsttapuit wordt met name gemeld in het Schinkelbos, in de periode 17/7-21/9; 
er zijn zeker 2 jongen.
Onwaarschijnlijke aantallen van Tapuit: 2/9 20 ex. op Marken (WvdS), 4/9 15 ex. in de 
Gemeenschapspolder (Karel Buitenkamp), en 5/9 40 ex. op Schiphol (Ferry vd Lans).
Twee waarnemingen van Bonte Vliegenvanger: 20/8 Molenpoel Aalsmeer 1 v. (ChrK) en 
26/8 Vijfhoek (Tohar Tal). Grauwe Vliegenvanger wordt tot eind augustus waargeno-
men. Eén late waarneming: 29/9 Sloterdijk, met foto (Edwin Kerssens).
Ringmus geeft een opvallend beeld: geen waarnemingen in augustus, en wel in juli en 
september. Met name in het buitengebied: Waterland, Schiphol, Bovenkerkerpolder en 
Aetsveldsche Polder.
Grote Gele Kwikstaart verschijnt vanaf 4/9; eerste waarneming dit najaar in het Rem-
brandtpark (Cor Semeins).
Op 18/7 wordt een waarschijnlijke Rouwkwikstaart gezien op het Landje van Geijsel: 
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“deze was heel donker op 
kop borst en vleugels zeg 
maar zwart” (Carla Stort).
Op 24/9 vliegt een Waterpie-
per roepend over in Water-
graafsmeer; “vroeg!” is het 
commentaar (JLK). De meeste 
verschijnen inderdaad in het 
derde deel van oktober. Qua 
roep schijnt een Waterpieper 
nagenoeg niet onderschei-
den te kunnen worden van 
een Oeverpieper, een soort 
die over het algemeen wat 
vroeger ons land binnen-
komt. Echter, qua biotoop 
zou je hier toch eerder een 
Waterpieper verwachten.
De (Kleine) Barmsijs is gezien/gehoord in de Haven Ballast en in Polder IJdoorn, resp. 
20/9 en 25/9 (FvG, RvB).
Als je het geluid van Kruisbek goed kunt herkennen, zie je ze vaker overvliegen dan je 
verwacht. Deze periode op verschillende plekken gehoord/gezien, met een max. van 25 
ex. in de Bovenkerkerpolder op 3/7 (Swen Rijnbeek) en 8 ex. in het Amsterdamse Bos 
thv de heuvel (ZH). Nog beter is het geluid op te nemen, mogelijk is dan te bepalen 
welk type (A t/m F, of X) het betreft. Misschien is het zelfs wel een Grote; op het mo-
ment van dit schrijven worden er aardig wat Grote Kruisbekken gemeld in Nederland.
Behoorlijke aantallen van Appelvink laten zich zien in het Amsterdamse Bos, wederom 
thv de heuvel: max. 10 à 17 ex. tussen 18/8 en 27/8 (ZH). 

Gebruikte afkortingen

AJ Auke Jansen FV Frank Visbeen RivD Ricardo van Dijk

AS Adrie Streefland FvG Frank van Groen RR Rutger Rotscheid

AT Anton Telder GK Guido Klerk RvB Rob van Bemmelen

CdV Carel de Vink GvD Guus van Duin RvdS Rik van der Starre

ChrB Christian Brinkman JLK Jip Louwe Kooijmans SH Sander Hietkamp

ChrK Christian Kooij JW Jan Wies TR Thomas Ras

ED Edial Dekker LIJ Lodewijk IJlst WD Willem Doelman

EdB Ellen de Bruin LS Laurens Steijn WP William Price

EH Erik Hölscher MvdW Matthijs van der Wulp WS Will Schep

EV Els Velzing NvdW Nittert vd Water WvdS Wim van der Schot

Waar bleef de Ringmus in augustus?
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VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 51, 2017 nr. 4
Excursietip 
Een interessant nieuw excursiegebied dat eigenlijk maar 35 minuten per auto van het 
Amstelstation af ligt is het Horsterwold. Het is een groot half-open bosgebied in Fle-
voland, een stuk ten oosten van Almere. Parkeren kan aan de Flediteweg, op 52.3153, 
5.4694. In dit gebied kun je nog redelijk gemakkelijk Zomertortel en Wielewaal vin-
den en de grote ondiepe plassen zorgen ook vaak voor verrassingen. Er komen weinig 
bezoekers, er is een schitterende uitkijkbult (500 m ten zuiden van de parkeerplaats), 
en je kunt er urenlang rondlopen.

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 35, 2017 nr. 3
Sterns in De Putten 
De Putten bij Camperduin, aan de zuidkant van de Hondsbossche Zeewering, is een 
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klassiek excursiepunt op een tochtje door de Kop van Noord-Holland. Het is onlangs 
opgeknapt, onder andere door in deze ondiepe plassen betere broedeilanden aan te 
leggen. Dat heeft succes, want behalve forse broedkolonies van Grote Stern en Visdief 
was er dit jaar ook een broedkolonie Dwergsterns.

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 52, 2017 nr. 4
Havik, Buizerd, Boommarter 
Een Havik verliet zijn nest, vermoedelijk doordat een Boommarter de (eerste) eieren 
had geroofd. Een Buizerd nam vervolgens deze havikshorst in bezit, immers een veel 
betere huisvesting dan zo’n slordig oud kraaiennest. De Havik maakte iets verderop 
een nieuw nest en bracht daarin met succes drie jongen groot. Zogezegd een win-win 
situatie voor Buizerd, Havik én Boommarter.

Een Fluiter-voorjaar in het duin 
In het hele duingebied van Midden-Kennemerland worden in het voorjaar meestal op 
niet meer dan een stuk of acht locaties zingende Fluiters waargenomen. Maar in het 
voorjaar van 2017 kwam het totaal uit op 23 locaties. De meeste hiervan waren in ge-
mengd bos met oudere Zwarte Den en Eik of Esdoorn, zoals je dat vooral ten noorden 
van de Zeeweg van Castricum vindt. De Fluiter-influx van 2017 was waarschijnlijk 
te danken aan de overheersende oostenwinden eind april en begin mei. Op geen van 
de locaties bleven de vogels echter lang genoeg om een broedgeval te verwachten. 
Dat bleek ook uit het zangtype. Normaal gaan de mannetjes na de paring over op 
de zogenaamde kortzang, waarbij de aanloop-tjuu’s worden weggelaten en alleen de 
triller overblijft. Maar voorzover bekend bleven alle Fluiters volharden in de volzang 
(tjuu-tjuu-tjuu-tjuuu-trrrrrrrrrrrrr), dus misschien waren er helemaal geen vrouwtjes. 
Een hypothese is dat zo aan de uiterste rand van het broedareaal van de Fluiter de 
mannetjes zich af en toe wel proberen te vestigen maar de vrouwtjes niet eens de 
moeite nemen.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 49, 2017 nr. 3
Pauzelandschappen 

Net als rond en in Amsterdam kent Noordwijk diverse interessante braakliggende 
terreinen met tijdelijke natuur. Hiervoor is tegenwoordig de term pauzelandschap in 
zwang. Voor heel Nederland gaat het momenteel om een totaaloppervlak ter grootte 
van Texel. Vooral tijdens de recessie van 2008-2014 ontstonden veel van deze pauze-
landschappen doordat nieuwe bedrijfsterreinen en geplande woonwijken leeg bleven. 
Een gerichte natuurontwikkeling op deze terreinen is heel goed mogelijk als maar dui-
delijk wordt afgesproken dat deze natuur van tijdelijke aard zal zijn. Overigens is het 
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bekendste voorbeeld van een voor vogelaars interessant pauzelandschap in Nederland 
wel ‘Sloterdijk’, het immense gebied dat in de jaren ‘60 werd opgespoten ten westen 
van Amsterdam. Daar tufte ik op mijn Solex helemaal vanuit Gelderland naartoe!

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 33, 2017 nr. 3
Weidevogelbescherming 2017 
In 2017 hebben IVN-vrijwilligers samen met de 44 boerenleden van de Agrarische 
Natuurvereniging De Amstel 500 nesten van weidevogels gevonden en waar nodig 
beschermd. Kievit deed het dit jaar niet zo goed, vooral door predatie. Maar Grutto 
deed het goed in Polder de Rondehoep en in de Bovenkerkerpolder. De werkgroep is 
daarnaast begonnen om in de bebouwde kom Scholeksters op te sporen, zoals bij de 
Lidl aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. Ook wordt de kruidenrijkdom van de 
weidevogelgebieden in kaart gebracht, en dan blijken Grutto en Tureluur op de krui-
denrijkste percelen te broeden.Voor Kievit en Scholekster gaat dit echter niet op, dus 
voor die twee soorten moeten andere beheermaatregelen worden getroffen.
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VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 53, 2017 nr. 3

Veel minder broedvogels in AW-duinen 
De Amsterdamse Waterleidingduinen worden al zestig jaar lang geïnventariseerd op 
broedvogels. Gemiddeld broeden er jaarlijks zo’n honderd soorten, en over al die jaren 
opgeteld wel 132 soorten. Maar in 2016 broedden er nog maar zestig soorten. Sterk 
achteruitgegaan zijn eenden, ralachtigen, steltlopers en roofvogelsoorten als Sperwer 
en Boomvalk. Deels is deze achteruitgang gelijk opgegaan met de landelijke achteruit-
gang, maar deels is het een gevolg van de successie in de duinvegetatie. Daarbij heb-
ben de ingrijpende beheermaatregelen van de laatste jaren vooralsnog eerder negatief 
dan positief gewerkt. Zo heeft het verwijderen van Amerikaanse Vogelkers in 2014 
geleid tot een (hopelijk tijdelijke) terugval van Nachtegaal, Goudvink en Zwartkop. 
Wel mag worden aangenomen dat het huidige afschot van Damherten zal leiden tot 
herstel van de struiken en lage bomen en daarmee de broedvogelstand.

Boommarter en bomenkap in AW-duinen 
Van de gebruikelijke 25 tot 30 territoria van Bosuil in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen is momenteel nog maar de helft over. Grootschalige kapwerkzaamheden en de 
concurrentie met Boommarter om geschikte boomholten zullen daarvan de oorzaak zijn.

Broedvogels bij de Amsterdamse Golfclub 
In 2017 is op verzoek van de Amsterdamse Golfclub een broedvogelinventarisatie ge-
houden van hun golfterrein in de Houtrakpolder, ten zuiden van Ruigoord. In deze 60 
hectare half-open terrein met waterpartijen werden 46 broedvogelsoorten vastgesteld, 
verspreid over 278 territoria. Interessante soorten zijn Sperwer, Koekoek, IJsvogel, 
Groene Specht, Blauwborst, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Spotvogel, Appelvink 
en Rietgors. Dat ziet er mooi uit, maar de VWG heeft toch een serie aanbevelingen 
gedaan om het terrein vogelrijker te maken, zoals meer glooiende oevers, meer onder-
groei in bosjes en meer ruigten.

Een miljoen voor natuur Houtrakpolder 
De provincie Noord-Holland trekt bijna 1 miljoen euro uit voor een natuurlijke aan-
passing van 57 hectare in de Houtrakpolder. Dit wordt dan onderdeel van het natuur- 
en recreatiegebied Noorderbos van Staatsbosbeheer. Die 57 hectare ligt vooral tussen 
de Westhoffplas en de Noorderweg. Men wil door waterpeilverhoging een brakke kwel 
laten ontstaan. Waarschijnlijk beginnen de werkzaamheden in de zomer van 2018.

Vogelmeer bij Bloemendaal even een steltloperparadijs 
In de maanden juli en augustus van 2017 werd het Vogelmeer in het nationale park 
Zuid-Kennemerland steeds interessanter voor steltlopers. Aan de westkant vielen zand- 
platen droog en dat trok allerlei doortrekkende steltlopers aan, zoals Zwarte Ruiter, 
Bonte Strandloper, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Witgat, Bosruiter, Groenpootruiter, 
Kemphaan, Kleine Strandloper, Temminck’s Strandloper en Krombekstrandloper.
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