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Van de redactie Roely Bos

De Gierzwaluw

Lijkt het nou zo of is 
het echt zo? Worden 
er steeds meer rode 

lijstsoorten waargenomen? 
Ik heb eens even geturfd. 
Van 20 mei tot en met 8 
juni 2018 zijn in ons eigen 
werkgebied maar liefst 
twintig rode lijstsoorten 
ingevoerd op Waarneming.
nl. Van ‘gewone’ soorten 
als Visarend en Wespen- 
dief tot extreem bijzondere 
als Bijeneter en Grauwe 
Klauwier. En dan is Cetti’s 
zanger afgevoerd van die 
Amsterdamse Rode Lijst 
zie ik nu, en misten we 
op honderd meter de Or-
pheusspotvogel, die in de 
bosjes van de zo zwaar 
bevochten boomgaard aan 
de Noorderweg net naast 
de Westpoortweg, dus in 
het werkgebied van vwg 
Zuid-Kennemerland, maar 
doorjubelt. 

Waarom zien we zo veel rode lijsters? Staan er meer dan vroeger op de lijst? Wordt 
door meer waarnemers beter gekeken? Is de klimaatverandering een oorzaak? Het 
septembernummer wordt een special over de nieuwe Rode Lijst, wellicht met wat 
antwoorden.

In het blad dat voor u ligt gaan we nog even door op de IJsvogel van ons vorige 
(abusievelijk maart 2017 op de cover geheten) nummer, staat een korte overpeinzing 
over de Bosuil, een wat diepere overpeinzing over de Knobbelzwaan, vinden we jaar-
lijkse overzichten over roofvogels en uilen en over terugkomdata van trekvogels, een 
stuk over IJdoorn, de voorlaatste wandelcolumn en uiteraard de waarnemingen en 
een bespreking van waar de buren het over hadden. Veel leesgenoegen!
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Op woensdag 25 april 2018 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) 
van de Vogelwerkgroep Amsterdam plaats. Tijdens de ALV zijn de reguliere 
agendapunten besproken (onder meer algemeen en financieel jaarverslag 2017, 

begroting 2018, aftreden en herverkiezing bestuursleden), maar op de agenda stond 
ook een voorstel tot wijziging van de statuten van onze vereniging. De concept-notu-
len zullen in de komende periode op onze website worden gepubliceerd (in afwach-
ting van vaststelling daarvan tijdens de volgende ALV begin 2019). 
Hieronder ga ik in op de statutenwijziging. 
Het voorstel tot statutenwijziging was ingegeven door: 
• tijdens eerdere ALV’s uitgesproken wensen van leden;
• uitkomsten van de ledenraadpleging die is gehouden in het najaar van 2016;
• het gegeven dat sommige zaken die in de vorige statuten stonden beschreven ge-
woonweg niet van toepassing waren, terwijl andere zaken die binnen onze vereni-
ging wèl leven en spelen, helemaal niet geregeld waren; de statuten sloten m.a.w. op 
verschillende punten niet (goed) aan op de huidige realiteit binnen onze vereniging; 
• de wens van het bestuur om de statuten op een aantal punten te verduidelijken en 
te moderniseren. 
Een besluit tot wijziging van de statuten van onze vereniging vereist een gekwali-
ficeerde meerderheid van minimaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen, in een ALV 
waarin tenminste 2/3 van de leden (‘quorum’) aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Wordt dat quorum niet gehaald tijdens de ALV (d.w.z. niet 2/3 van de leden is aan-
wezig of vertegenwoordigd), dan moet binnen vier weken daarna een tweede ALV 
bijeengeroepen en gehouden worden. In de tweede ALV kan vervolgens over het 
voorstel tot statutenwijziging worden gestemd zonder dat een ‘quorum’ noodzakelijk 
is (dus ongeacht het aantal aanwezige leden). Wel moet nog steeds 2/3 van de dan 
aanwezige leden instemmen met de statutenwijziging.
Onze vereniging telt ca. 450 leden. Het vereiste ‘quorum’ zou betekenen dat minimaal 
300 leden aanwezig hadden dienen te zijn op de ALV van 25 april 2018. Aange-
zien onze ALV’s meestal niet door meer dan 15-25 leden bezocht worden, werd het 
quorum op ALV van 25 april 2018 bij lange na niet gehaald en kon er, met andere 
woorden, niet over het voorstel tot statutenwijziging worden gestemd.
Dat was vooraf bekend en om die reden was de tweede ALV al uitgeschreven voor 
woensdag 16 mei 2018 (drie weken na de eerste ALV). 
Op de tweede ALV gold de quorumeis niet (meer) en hebben de aanwezige leden una-
niem ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging inclusief twee tijdens de eerste 
vergadering voorgestelde amendementen.
Tijdens beide ALV’s is de voorgenomen statutenwijziging door het bestuur toegelicht 
en met de aanwezig leden besproken. Ik vat de belangrijkste wijzigingen ten opzichte 

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

De Gierzwaluw           Statutenwijziging
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van de oude statuten hieronder samen voor de leden die niet aanwezig konden zijn:
Expliciet is gemaakt dat de vereniging de regio Amsterdam als werkgebied heeft, 
maar zich bij de educatieve en informerende werkzaamheden (zoals excursies) niet 
beperkt tot deze regio. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat wij ons in beginsel voor 
wat betreft bijv. beschermingsactiviteiten niet op het terrein begeven van andere or-
ganisaties en instanties (zoals aangrenzende vogelwerkgroepen of Vogelbescherming 
Nederland). Waar geïndiceerd, kan wel worden samengewerkt, zoals ook nu al gebeurt 
in ons overleg binnen de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN). 
Op onze website staat een kaartje met de regio Amsterdam zoals hier bedoeld.

De vereniging kent nu de mogelijkheid van een jeugdlidmaatschap voor kinderen 
in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar (vanaf 16 jaar kan je gewoon lid worden van 
onze vereniging; dat was al zo). Jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als 
gewone leden (dus kunnen ook meedoen aan onze reguliere excursies, cursussen en 
lezingen), maar kunnen niet stemmen in de ALV (ze mogen wel aanwezig zijn en 
meevergaderen) en zich niet verkiesbaar stellen als bestuurslid.

Daarnaast kan de vereniging jeugdactiviteiten organiseren voor kinderen tussen 7 en 
12 jaar. Dat gebeurde feitelijk al, maar dit was nergens formeel vastgelegd. Vanuit 
aansprakelijkheidsoptiek bleek dat ongewenst. Vandaar dat dit nu ook formeel is vast-
gelegd in de statuten. Voorts zal het bestuur in de komende periode in samenspraak 
met de betrokken coördinatoren ook een reglement/draaiboek voor deze jeugdactivi-
teiten opstellen waarin een aantal praktische zaken (bijv. veiligheid, begeleiding door 
ouders, vervoer, kosten) zal worden geregeld.

Het was in de afgelopen jaren gebruikelijk dat bestuur een voordracht maakte voor 
een bestuurslid op het moment dat een vacature in het bestuur vrijkwam. Daarnaast 
is het mogelijk dat tien of meer leden zelf een voordracht doen. In de vorige statuten 
stond dat die voordracht door tien of meer leden tot vlak vóór de ALV kon worden 
gedaan. Op grond van een door de leden tijdens de ALV van 25 april jl. ingediend 
amendement is in de nieuwe statuten opgenomen dat deze voordracht door tien of 
meer leden minimaal 14 dagen vóór de ALV bij het bestuur moet worden ingediend. 

De oude statuten bevatten een bepaling dat het bestuur (of met haar volmacht: de 
Commissie Bescherming) voor het voeren van juridische procedures de toestemming 
vooraf van de ALV nodig heeft. Dat is natuurlijk ingegeven door het feit dat aan het 
voeren juridische procedures vaak grote risico’s kunnen kleven voor de vereniging 
zoals het verliezen van de procedure, aansprakelijkheid, imagoschade en andere 
afbreukrisico’s, en kostenveroordelingen. Er was in het verleden wel onduidelijk-
heid en discussie of het gebruik maken van bestuursrechtelijke instrumenten (jegens 
overheidsinstanties zoals met name de gemeente Amsterdam) zoals het indienen van 
bezwaar, (hoger) beroep, zienswijzen, bedenkingen, handhavingsverzoeken, klachten, 
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Wob-verzoeken en dergelijke wel of niet viel onder het begrip ‘juridische procedures’ in 
de statuten, zodat het bestuur (of met haar volmacht: de Commissie Bescherming) daar 
in beginsel de toestemming vooraf van de ALV diende te verkrijgen. In de nieuwe sta-
tuten is duidelijk gemaakt dat de genoemde bestuursrechtelijke instrumenten niet meer 
vallen onder ‘juridische procedures’ zodat deze door het bestuur (of met haar volmacht: 
de Commissie Bescherming) kunnen worden ingezet zonder toestemming vooraf van 
de ALV. Aan de genoemde bestuursrechtelijk instrumenten kleven de eerder genoemde 
risico’s namelijk niet of minder. Dat komt de slagkracht ten goede waardoor bestuur en 
Commissie Bescherming snel en adequaat kunnen optreden in situaties waarin vogels 
of hun habitat in Amsterdam bedreigd worden. Bij twijfel zal het bestuur overigens nog 
steeds ‘niet inhalen’ en steeds de ALV raadplegen. Verantwoording wordt afgelegd door 
middel van de jaarlijkse verslaglegging tijdens de ALV, maar ook tussentijds, bijvoor-
beeld door rapportage in dit blad. 

Geïntroduceerd is de mogelijkheid om zoveel mogelijk op elektronische wijze met de 
leden te communiceren. Toekomstige uitnodigingen voor de ALV kunnen dan ook aan 
de e-mailadressen van de leden worden gestuurd of via een (toekomstige?) ledenportal 
worden overgebracht, in plaats van per gewone post. Wie de correspondentie van de 
vereniging niet op elektronische wijze kan of wil ontvangen, kan deze per gewone post 
blijven ontvangen. In aanvulling daarop zullen de ALV-oproepen e.d.  ook op de web-
site van de vereniging worden geplaatst. Grootste kostenpost voor onze vereniging is 
namelijk de druk- en portokosten (dat is zonde, want daardoor zijn er minder middelen 
beschikbaar voor belangrijk beschermingswerk, educatie en onderzoek) en het past ook 
eigenlijk niet (meer) bij een vereniging met een milieubewust ledenbestand als het onze 
om zoveel papier te gebruiken. Vandaar de herhaalde oproep: geef uw e-mailadres door 
aan het secretariaat en ontvang in het vervolg oproepen en andere communicatie en 
stukken bestemd voor de leden in uw ‘e-mailbox’ in plaats van in uw brievenbus! 

Geschrapt zijn enkele bepalingen over ‘begunstigers’, ‘aspirantleden’ en het benoemen 
van een bestuurslid van buiten de vereniging. Hier bleek binnen onze vereniging geen 
behoefte aan te zijn en in ieder geval rechtvaardigde het geen aparte regeling.

Tot slot bevat de statutenwijziging een aantal verduidelijkingen van bestaande tekstde-
len.
Het bestuur is ingenomen met de statutenwijziging en dankt de leden voor hun inbreng, 
suggesties, feed-back en uitgesproken vertrouwen voor en tijdens beide ALV’s. Wij 
hebben een mooie nieuwe up-to-date set statuten waar wij weer vele jaren mee vooruit 
kunnen. De statutenwijziging zal ten tijde van het uitkomen van deze Gierzwaluw al 
door de notaris zijn gepasseerd. De nieuwe statuten worden ook geregistreerd en gede-
poneerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bestuur zal er ook 
voor zorgdragen dat de nieuwe statuten op de website van de vereniging zullen worden 
gepubliceerd zodat deze voor eenieder te raadplegen zijn.

De Gierzwaluw           Statutenwijziging
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Vanuit Sofia vertrek ik in zuidelijke 
richting om via het Rhodopigebergte, 
dat grenst aan Griekenland, in Plovdiv 
terecht te komen. 
Het is lente en overal vliegen vogelparen 
met strootjes en takken richting hun nes-
ten. Gedurende de weken van deze reis 
zie ik dat takken overgaan in rupsen en 

insecten, het voer dat de pas uitgekomen 
vogeltjes nodig hebben. 
De biotoop is niet te vergelijken met die 
ik hiervoor heb gehad. De Rhodopen zijn 
een jonger gebergte dan het Balkange-
bergte dat ik hiervoor heb doorkruist. 
Alles is scherper, strakker, dieper en nog 
niet afgevlakt. De ondergrond bestaat 

Van de Noordzee tot de Bosporus 8
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.

Jaargang 56   Nummer 2   Juni 2018
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uit kalk en zand met grind. Ik loop door 
een oude krater van een vulkaan en langs 
warmwaterbronnen gevuld met stoere 
getatoeëerde Bulgaarse lichamen, met 
daarboven een vlucht Bijeneters. De com-
binatie is schitterend en ik weet even niet 
waar ik me op moet concentreren. 
Het gedeelte van Bulgarije waar ik me 
bevind is erg arm, er zijn veel traditionele 
dorpen. Ik kijk door de armoe, zoals ik die 
ook in centraal Australië heb gezien, heen 
en ik zie functionerende gemeenschappen 
die het hoofd boven water houden door 
gezamenlijk te overleven. Het geluid van 
paardenhoeven kun je al vroeg in de mor-
gen horen, wanneer de eerste karren door 
de straten rijden. Het land is arm, het 
vogelaanbod is rijk. Zo rijk als ik het nog 
niet eerder op mijn reis van de Noordzee 
naar de Bosporus heb gezien en gehoord. 
In de ochtend word ik gewekt door een 

luid gezang van tientallen Nachtegalen, 
die samen met de Merels de dag aankon-
digen. Tijdens een korte vroege wandeling 
in een drooggevallen rivierbedding zie en 
hoor ik achtereenvolgens een Wielewaal, 
Putters, Grauwe Vliegenvanger, Cirlgors, 
Groene Specht, Ortolaan, Tapuit, Koekoek, 
Europese Kanarie, Kneu en Roodkopklau-
wier. En de dag moet nog beginnen.
Vanaf de voet van de  kliffen loop ik 
langzaam omhoog en zie mijn eerste 
Blauwe Rotslijster; een grote soort die er-
uit ziet als Boomklever duidt op  Rotskle-
ver, en intussen vliegt een Kleine Toren-
valk vlak over me heen. Bij enkele bomen 
hoor ik het geluid van de Middelste Bonte 
Specht en terwijl ik het plateau bereik met 
glooiend groen zie ik Kortteenleeuwerik, 
Kalanderleeuwerik en Veldleeuwerik. Het 
land is een waar vogelparadijs.
Iets meer naar het oosten, tussen hoge 
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granieten wanden, zoek ik uren naar de 
Rotskruiper, maar helaas, zelfs de Bul-
gaarse gids die me begeleidt heeft hem al 
een tijdje niet meer gezien. 
Dan maar een tocht naar boven door 
dicht bos om te gaan kijken naar de 
sporen van beren. Boven me vliegen 
Roodstuitzwaluwen en ik hoor het geluid 
van de Rotszwaluwen. We vinden sporen 
van een moederbeer en kleintjes. Erg 
indrukwekkend. Ik maak een filmpje van 
een Grijskopspecht die boven op een 
dode boom zit en loop weer terug naar 
het dal. 
Plots hoor ik vijf meter naast me het 
geluid van een groot opspringend dier. 
Ik verwacht een ree, want de sporen zijn 

overal aanwezig, maar dan kijk ik goed 
en zie een grote beer zich snel van mij 
afwenden. Ik pak mijn camera, de beer 
stopt en draait zich om en gedurende 
twee seconden kijken we elkaar diep in 
de ogen, dan is hij weg in het dichte 
struikgewas, mij achterlatend met een 
adrenaline-shot zoals ik nog niet eerder 
in mijn leven heb gevoeld. Ik heb geen 
foto kunnen maken. De gids is kwaad 
omdat hij niet op tijd was om het dier 
te zien en spoedt zich gefrustreerd weer 
naar boven om nog een glimp op te 
vangen van het dier, maar het is te laat. 
Ik temper mijn euforie wat en bekijk een 
Bergfluiter.
Nog iets meer naar het oosten, tegen de 

Jaargang 56   Nummer 2   Juni 2018
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grens met Turkije aan, is een station van 
de Bulgaarse vogelbescherming, die zich 
heeft toegelegd op het beschermen van 
de gieren. Dode beesten worden op speci-
ale plekken neergelegd zodat de Vale Gier 
en de Aasgier voldoende voedsel kunnen 
vinden. Sinds Bulgarije tot de Europese 
Unie is toegetreden moet het land zich 
ook houden aan de regel om kadavers 
te ruimen. Dit is een uitzondering op 
die regel en zorgt ervoor, samen met 
educatie, dat deze bijzondere vogels beter 
beschermd en niet meer bejaagd worden.
Deze reis heeft me 35 nieuwe soorten 
opgeleverd, door de bijzondere plaats die 

het gebied inneemt. Het heeft invloeden 
van een mediterraan klimaat, een landkli-
maat, de Zwarte Zee is niet erg ver, het is 
zeer gevarieerd in ondergrond met rotsen, 
bossen en weiden en ligt midden op de 
route van de trekvogels uit Afrika naar 
Arctische gebieden, Rusland en Siberië.
Bulgarije is de grootste verrassing op 
heel mijn wandeling, met tot nu toe net 
zo veel verschillende soorten als Neder-
land, maar dan weer heel andere. Veruit 
het meest vogelrijke gebied en ook nog 
een heel mooi, woest en nauwelijks 
gecultiveerd land, ik verheug me op het 
weerzien!
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Jelle Harder, coördinator 
van IJsvogelwerkgroep 
Gooi en Vechtstreek, 

heeft in een persbericht van 
28 mei 2018 laten weten 
dat de stevige winter in de 
tweede helft van februari en 
begin maart 2018 ervoor heeft 
gezorgd dat veel IJsvogels het 
niet overleefd hebben. Vooral 
de ijzige, harde Siberische 
wind heeft waarschijnlijk 
veel IJsvogels het leven 
gekost. Het aantal IJsvogels 
in de regio Gooi en Vecht-
streek is met 75-80 procent 
achteruitgegaan. Uit andere 
delen van Nederland komen 
vergelijkbare berichten over 
sterke afname van het aantal 
IJsvogels. 
In de vorige Gierzwaluw 56-2 
(abusievelijk op de cover 
gedateerd maart 2017) staan 
twee artikelen over de IJsvo-
gel. Bij het artikel van Jelle 
Harder, over de broedende IJs-
vogels in Amsterdam, hoorde 
bij tabel 1 nog een verdui-
delijkend stippenkaartje van 
de situatie in 2016, hiernaast 
weergegeven. Zoals het er nu naar uitziet zal de kaart over 2018 een heel ander stip-
penpatroon te zien geven. Jelle Harder heeft nog hoop dat een aantal IJsvogels het 
eerste broedsel misschien hebben overgeslagen om bijvoorbeeld zelf eerst weer op 
krachten te komen. Mogelijk gaan die vogels daarna alsnog broeden. Door het lage 
aantal paartjes zal ook de aanwas van jongen dit jaar laag zijn. En dat heeft weer 
gevolgen voor de ijsvogelstand in 2019. 
Meer over dit onderwerp kunt u lezen op de website van Sovon.

IJsvogelstand in vrije val 
  Roely Bos

‘De ijzige harde Siberische wind heeft veel IJsvogels het leven gekost’

FO
TO

: R
OB

ER
T 

H
EE

M
SK

ER
K

Jaargang 56   Nummer 2   Juni 2018



Jaargang 56   Nummer 2   Juni 2018 Jaargang 56   Nummer 2   Juni 2018

De Gierzwaluw

13

Stadsdelen
1  Noord
2  Oost
3  Westpoort
4  Nieuw-West
5  West
6  Zuid
7  Zuidoost
8  Centrum
9 Buitengebied

Figuur 3. IJsvogel broedgevallen per stadsdeel en buitengebied in 2016  
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Ieder voorjaar is het weer feest wanneer de trekvogels terugkeren uit het zuiden. 
Interessant is het om van deze soorten de eerste datum te noteren waarop ze 
waargenomen worden en de trend op lange termijn te bekijken. Van 2017 staan 

de voorjaarswaarnemingen van veertig trekvogelsoorten vermeld in de tabel. Alle 
waarnemingen zijn afkomstig van de website waarneming.nl. Van buiten deze bron 
zijn geen vroege waarnemingen ontvangen. 

De lente van 2017 wordt omschreven als zeer zacht, zeer droog en zeer zonnig. Alleen 
de Paasdagen half april waren kouder dan de Kerstdagen van 2016 en ook op Ko-
ningsdag was het fris (bron: knmi.nl). Van de 39 soorten waarvoor een bandbreedte 
is bepaald arriveerden er in 2017 vijftien vroeg: (IJslandse) Grutto, Groenpootruiter, 
Boerenzwaluw, Nachtegaal, Blauwborst, Tapuit, Snor, Kleine Karekiet, Rietzanger, 
Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf en Bonte Vliegenvanger. Vroeg 
wil zeggen dat de eerste waarnemingsdatum in 2017 voor de startdatum van de band-
breedte (berekend tot en met 2016) valt. In 2016 arriveerde hetzelfde aantal soorten 
vroeg, maar toen betrof het een andere reeks van soorten.
Eén soort arriveerde laat ten opzichte van de bandbreedte: de Zomertortel, op 14-5 in 

Voorjaarsfenologie 2017
Ellen de Bruin
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de Middelpolder. Deze soort is echter inmiddels vrij zeldzaam geworden; niet alleen in 
de regio maar in heel Nederland.

Er zijn vier datumrecords verbroken, namelijk van Nachtegaal, Grasmus en Bonte 
Vliegenvanger voor wat betreft de eerste datum en van Boerenzwaluw voor wat be-
treft de tweede datum. Eén eerste en één tweede datum werden geëvenaard, resp. van 
Purperreiger en van Tuinfluiter. 
Evenaring cq. verbetering van de vroegste datum vindt de laatste jaren steeds vaker 
plaats. Mogelijk speelt hier de klimaatverandering een rol, maar wellicht ook een 
waarnemerseffect: er zijn inmiddels meer dan 1000 waarnemers - vaak of minder 
vaak - actief in de regio.

Ik zou graag iedereen willen verzoeken vroege waarnemingen van (zang-)vogels te 
registreren, en dan het liefst zo exact mogelijk, met name of de vogel zingt of niet.

Hieronder worden een paar soorten uitgelicht.
 
Grutto Er is één eerdere waarneming voor de in de tabel genoemde vroegste datum 
van 1-2, namelijk 31-1-2017; 1 ex. in Polder IJdoorn (Saskia van Loenen). In de data-
reeks worden echter alleen januariwaarnemingen opgenomen als een IJslandse Grutto 
is uitgesloten.
Boerenzwaluw De tweede vroegste datum werd verbeterd: op 4-3 vloog 1 ex. over 
de Hemhavens. De twee datum ooit was 14-3, in 2012. 
Nachtegaal De vroegste datum ooit werd verbeterd: op 3-4 een zingende vogel in 
het Geuzenbos. Het record stond op 7-4 (zowel in 1967 als in 1999).

De Nachtegaal, vroeger dan ooit
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  vroegste 
datum locatie waarnemer(s) periode (n) gvd 

bandbreedte 
t/m 2016 

1 Purperreiger 31-3-2017 Schinkelbos GK    
2 Zomertaling 11-3-2017 Landje van Geijsel  CR, BdH, MTZ 1960-2016 (56) 21-3 8/3-3/4 
  11-3-2017 Polder IJdoorn SH    

3 Lepelaar 17-2-2017 Polder Nellestein AdB 1962-2016 (51) 3-3 2/2-1/4 
4 Boomvalk 19-4-2017 Albemarle A'dam-Noord FP 1960-2016 (57) 13-4 30/3-27/4 
5 Kluut 20-2-2017 Bovenkerkerpolder FS 1965-2016 (51) 9-3 15/2-31/3 
6 Kleine Plevier 11-3-2017 Polder IJdoorn SH 1959-2016 (56) 28-3 7/3-18/4 
7 Bontbekplevier 3-3-2017 IJburg AS 1972-2016 (44) 2-3 19/2-13/3 
8 Grutto 1-2-2017 Holendr.- en Bullewijkerpolder EV 1958-2016 (59) 18-2 6/2-2/3 
  1-2-2017 Landje van Geijsel WS    

9 Groenpootruiter 22-3-2017 Lutkemeerpolder PT 1965-2016 (50) 10-4 26/3-25/4 
10 Visdief 2-4-2017 Ilperveld WvdS 1957-2016 (60) 7-4 29/3-16/4 

  2-4-2017 Fort Botshol ZH    
11 Zwarte Stern 15-4-2017 IJmeer SV, EJB, EV 1962-2016 (51) 26-4 14/4-8/5 
12 Zomertortel 14-5-2017 Middelpolder PPB 1959-2016 (56) 3-5 24/4-12/5 
13 Koekoek 14-4-2017 Gaasperpark TP 1957-2016 (60) 20-4 12/4 - 28/4 
14 Gierzwaluw 16-4-2017 Noorder- of Rietpolder Muiden RuB 1954-2016 (61) 18-4 11/4-25/4 

  16-4-2017 IJburg MK, RB    
15 Oeverzwaluw 26-3-2017 Diemen-Noord FvG 1958-2016 (54) 10-4 26/3-25/4 
16 Boerenzwaluw 4-3-2017 Hemweg-havens JLK 1954-2016 (63) 30-3 23/3-6/4 
17 Huiszwaluw 9-4-2017 Polder de Rondehoep WvdS 1959-2016 (58) 17-4 4/4-30/4 

  9-4-2017 Aalsmeer LvZ    
18 Gele Kwikstaart 22-3-2017 Bovenkerkerpolder AS 1957-2016 (59) 30-3 18/3-11/4 
19 Nachtegaal 3-4-2017 Geuzenbos GK 1956-2016 (61) 15-4 10/4-20/4 
20 Blauwborst 12-3-2017 Diemerpark MR 1982-2016 (35) 22-3 13/3-31/3 
21 Zwarte Roodstaart 11-3-2017 IJburg WvdS 1961-2016 (55) 25-3 9/3-10/4 
22 Gekraagde Roodstaart 8-4-2017 Schinkelbos EV 1958-2016 (58) 16-4 4/4-28/4 
23 Paapje 22-4-2017 Diemerpark JFY, ED 1965-2016 (45) 28-4 17/4-9/5 
24 Tapuit 22-3-2017 Bovenkerkerpolder AS 1963-2016 (53) 9-4 27/3-22/4 
25 Sprinkhaanzanger 7-4-2017 Ilperveld FvG 1963-2016 (49) 14-4 4/4-24/4 
26 Snor 1-4-2017 Diemerpark GK 1957-2016 (53) 13-4 5/4-21/4 

  1-4-2017 Vijfhoek Haven Ballast AS    
27 Spotvogel 6-5-2017 omg. Blijkmeerpolder JLK 1957-2016 (60) 7-5 1/5-13/5 
28 Bosrietzanger 3-5-2017 Lutkemeerpolder NA 1957-2016 (59) 4-5 24/4-14/5 
29 Kleine Karekiet 8-4-2017 Polder IJdoorn HB 1957-2016 (60) 24-4 13/4-5/5 
30 Rietzanger 26-3-2017 Diemerpark EdB, RvD 1957-2016 (60) 8-4 30/3-17/4 
31 Braamsluiper 10-4-2017 Science Park ZH 1956-2016 (61) 19-4 12/4-26/4 
32 Grasmus 6-4-2017 Diemen-Zuid Rbe 1955-2016 (61) 21-4 14/4-28/4 
33 Tuinfluiter 12-4-2017 Watergraafsmeer JLK 1957-2016 (60) 21-4 16/4-26/4 
34 Zwartkop 5-3-2017 Watergraafsmeer GvD 1957-2016 (60) 2-4 20/3-15/4 
35 Fluiter 1-5-2017 Westgaarde JvB 1959-2016 (52) 1-5 22/4-10/5 
36 Tjiftjaf 14-2-2017 Entrepotdok AvE 1960-2016 (57) 6-3 22/2-18/3 
37 Fitis 22-3-2017 Diemerpark HN 1957-2016 (60) 27-3 19/3-4/4 

  22-3-2017 Lutkemeerpolder JvB    
38 Grauwe Vliegenvanger 6-5-2017 De Hoge Dijk SH, LIJ, AS 1958-2016 (58) 4-5 24/4-14/5 
39 Bonte Vliegenvanger 2-4-2017 Vijfhoek Diemen EdB, RvD 1960-2016 (54) 26-4 17/4-5/5 
40 Wielewaal 6-5-2017 Polder Nellestein BV 1957-2016 (57) 11-5 1/5-21/5 
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  vroegste 
datum locatie waarnemer(s) periode (n) gvd 

bandbreedte 
t/m 2016 

1 Purperreiger 31-3-2017 Schinkelbos GK    
2 Zomertaling 11-3-2017 Landje van Geijsel  CR, BdH, MTZ 1960-2016 (56) 21-3 8/3-3/4 
  11-3-2017 Polder IJdoorn SH    

3 Lepelaar 17-2-2017 Polder Nellestein AdB 1962-2016 (51) 3-3 2/2-1/4 
4 Boomvalk 19-4-2017 Albemarle A'dam-Noord FP 1960-2016 (57) 13-4 30/3-27/4 
5 Kluut 20-2-2017 Bovenkerkerpolder FS 1965-2016 (51) 9-3 15/2-31/3 
6 Kleine Plevier 11-3-2017 Polder IJdoorn SH 1959-2016 (56) 28-3 7/3-18/4 
7 Bontbekplevier 3-3-2017 IJburg AS 1972-2016 (44) 2-3 19/2-13/3 
8 Grutto 1-2-2017 Holendr.- en Bullewijkerpolder EV 1958-2016 (59) 18-2 6/2-2/3 
  1-2-2017 Landje van Geijsel WS    

9 Groenpootruiter 22-3-2017 Lutkemeerpolder PT 1965-2016 (50) 10-4 26/3-25/4 
10 Visdief 2-4-2017 Ilperveld WvdS 1957-2016 (60) 7-4 29/3-16/4 

  2-4-2017 Fort Botshol ZH    
11 Zwarte Stern 15-4-2017 IJmeer SV, EJB, EV 1962-2016 (51) 26-4 14/4-8/5 
12 Zomertortel 14-5-2017 Middelpolder PPB 1959-2016 (56) 3-5 24/4-12/5 
13 Koekoek 14-4-2017 Gaasperpark TP 1957-2016 (60) 20-4 12/4 - 28/4 
14 Gierzwaluw 16-4-2017 Noorder- of Rietpolder Muiden RuB 1954-2016 (61) 18-4 11/4-25/4 

  16-4-2017 IJburg MK, RB    
15 Oeverzwaluw 26-3-2017 Diemen-Noord FvG 1958-2016 (54) 10-4 26/3-25/4 
16 Boerenzwaluw 4-3-2017 Hemweg-havens JLK 1954-2016 (63) 30-3 23/3-6/4 
17 Huiszwaluw 9-4-2017 Polder de Rondehoep WvdS 1959-2016 (58) 17-4 4/4-30/4 

  9-4-2017 Aalsmeer LvZ    
18 Gele Kwikstaart 22-3-2017 Bovenkerkerpolder AS 1957-2016 (59) 30-3 18/3-11/4 
19 Nachtegaal 3-4-2017 Geuzenbos GK 1956-2016 (61) 15-4 10/4-20/4 
20 Blauwborst 12-3-2017 Diemerpark MR 1982-2016 (35) 22-3 13/3-31/3 
21 Zwarte Roodstaart 11-3-2017 IJburg WvdS 1961-2016 (55) 25-3 9/3-10/4 
22 Gekraagde Roodstaart 8-4-2017 Schinkelbos EV 1958-2016 (58) 16-4 4/4-28/4 
23 Paapje 22-4-2017 Diemerpark JFY, ED 1965-2016 (45) 28-4 17/4-9/5 
24 Tapuit 22-3-2017 Bovenkerkerpolder AS 1963-2016 (53) 9-4 27/3-22/4 
25 Sprinkhaanzanger 7-4-2017 Ilperveld FvG 1963-2016 (49) 14-4 4/4-24/4 
26 Snor 1-4-2017 Diemerpark GK 1957-2016 (53) 13-4 5/4-21/4 

  1-4-2017 Vijfhoek Haven Ballast AS    
27 Spotvogel 6-5-2017 omg. Blijkmeerpolder JLK 1957-2016 (60) 7-5 1/5-13/5 
28 Bosrietzanger 3-5-2017 Lutkemeerpolder NA 1957-2016 (59) 4-5 24/4-14/5 
29 Kleine Karekiet 8-4-2017 Polder IJdoorn HB 1957-2016 (60) 24-4 13/4-5/5 
30 Rietzanger 26-3-2017 Diemerpark EdB, RvD 1957-2016 (60) 8-4 30/3-17/4 
31 Braamsluiper 10-4-2017 Science Park ZH 1956-2016 (61) 19-4 12/4-26/4 
32 Grasmus 6-4-2017 Diemen-Zuid Rbe 1955-2016 (61) 21-4 14/4-28/4 
33 Tuinfluiter 12-4-2017 Watergraafsmeer JLK 1957-2016 (60) 21-4 16/4-26/4 
34 Zwartkop 5-3-2017 Watergraafsmeer GvD 1957-2016 (60) 2-4 20/3-15/4 
35 Fluiter 1-5-2017 Westgaarde JvB 1959-2016 (52) 1-5 22/4-10/5 
36 Tjiftjaf 14-2-2017 Entrepotdok AvE 1960-2016 (57) 6-3 22/2-18/3 
37 Fitis 22-3-2017 Diemerpark HN 1957-2016 (60) 27-3 19/3-4/4 

  22-3-2017 Lutkemeerpolder JvB    
38 Grauwe Vliegenvanger 6-5-2017 De Hoge Dijk SH, LIJ, AS 1958-2016 (58) 4-5 24/4-14/5 
39 Bonte Vliegenvanger 2-4-2017 Vijfhoek Diemen EdB, RvD 1960-2016 (54) 26-4 17/4-5/5 
40 Wielewaal 6-5-2017 Polder Nellestein BV 1957-2016 (57) 11-5 1/5-21/5 
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Grasmus Ook voor deze soort werd de vroegste datum ooit verbeterd: op 6-4 een 
zingende vogel in Diemen. De tweede datum ooit wordt dan 9-4 (in 2009 en 2011).
Tuinfluiter De tweede datum ooit werd geëvenaard: op 12-4 een zingende vogel in 
de Watergraafsmeer. Eerder werd deze datum bereikt in 2005.
Zwartkop Op 12-2 een vrouwtje in Elsrijk, Amstelveen (Jochem Kühnen), waar-
schijnlijk een overwinterende vogel. Net als Zwarte Roodstaart wordt Zwartkop in de 
datareeks opgenomen vanaf 1 april, ongeacht of de vogel zingt of niet. Vóór deze da-
tum tellen alleen zingende vogels mee, vandaar dat de vroegste datum 5-3 is in 2017.
Tjiftjaf Er is een zangwaarneming op 31-1-2017 in Slotervaart (Sander Tambach). 
Waarnemingen in januari worden echter niet opgenomen in de datareeks; het betrof 
zeer waarschijnlijk een overwinterende vogel. Eerste datum in 2017 van een zingende 
Tjiftjaf wordt aldus 14-2.
Bonte Vliegenvanger De vroegste datum ooit, 3 april 1985, werd verbeterd: op 2-4 
een zingende vogel op de Diemer Vijfhoek.

Voor de berekening en de methode van gemiddelde vroegste waarnemingsdatum (gvd) 
en bandbreedte verwijs ik naar het artikel Voorjaarsfenologie 2003, gepubliceerd in 
De Gierzwaluw  jg. 41 (4) p. 27-38. De uitleg is ook te vinden op de website van de 
VWGA (vogelsamsterdam.nl/voorjaarsfenologie). De berekende waarden ontving ik 
van Jan van Blanken, waarvoor dank.

Op de website is ook de zgn. overall fenologielijst te vinden. In deze lijst worden van 
de geselecteerde soorten de eerste en tweede vroegste datum aller tijden genoemd.

Gebruikte afkortingen in de tabel

AdB A.O. de Boer GK Guido Klerk PPB Peter-Paul Boermans

AS Adrie Streefland GvD Guus van Duin PT Paul Tak

AvE André van Eck HB Hans Brinks RB Rob Baars

BdH Bert de Haan HN H. Nibbering RBe Ron Berkhout

BV Bert Verweij JFY Jan Fekke Ybema RuB Ruurd Bennink

CR Cees Roselaar JLK Jip Louwe Kooijmans RvD Ricardo van Dijk

ED Edial Dekker JvB Jan van Blanken SH Sander Hietkamp

EdB Ellen de Bruin LIJ Lodewijk IJlst SV Sven Valkenburg

EJB Erik-Jan Barten LvZ Lennart van Z. TP Theo Postma

EV Els Velzing MK Maarten Kaales WS Will Schep

FP Floris Parlevliet MR Marcel Rem WvdS Wim van der Schot

FS Fred Scholte MTZ Miranda & Tim Zutt ZH Zaïnal Haberham

FvG Frank van Groen NA Niels Aagaard
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Dit verhaal is een reactie op de stellingnames in Het Amsterdamse Beesten-
boek over de Knobbelzwaan. Eerder verscheen een iets kortere versie op AVN 
(Amsterdams VogelNet). Het is het verslag van een historisch onderzoek dat ik 

onlangs heb gedaan naar aanleiding van de beweringen in dat boek over de Knob-
belzwaan. Mijn opvattingen hieromtrent zijn nog in beweging en er dienen zich nog 
geregeld nieuwe feiten aan. Het navolgende is dus een voorlopige stand van zaken. 
Er is een keur aan bronnen die ik hier onbesproken laat. Ook liet ik de discussie nog 
even achterwege over de status van de Knobbelzwaan als broedvogel in pre-, proto- 
en vroeg-historische tijden. Ik denk overigens wel dat hij hier broedde. Dat maakt 
het namelijk eenvoudiger om jongen te fnuiken [kortwieken; red] en te merken. Dat 
zou ook met ruiende vogels op grotere wateren kunnen gebeuren. Dat ruien geschiedt 
overigens niet al te ver van de broedgebieden. Een ander punt is de soortkeus. Knob-
belzwanen waren kennelijk eenvoudiger te bemachtigen om te fnuiken dan Wilde 
of Kleine Zwanen, die immers niet zijn gerekruteerd voor de zwaandrift. Het zwaan-
driften zal dus geen winterbezigheid zijn geweest. Als ik de Lex Salica goed begrijp, 
probeerden de Franken ook de Kraanvogel te domesticeren. Als dat was gelukt, had 
mevrouw Dijksma onlangs ook de kraandrift hebben kunnen verbieden. 
In de media wordt ons door badinerende stadsecologen in het oor getoeterd dat 

De Knobbelzwaan, zo Nederlands als 
de veenweiden

  Paul J. Marcus
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Knobbelzwanen exoten zijn in Nederland. De definitie van exoot is ‘een organisme 
dat zich met behulp van de mens buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied heeft 
gevestigd en zich daar zelfstandig handhaaft en voortplant’. De handboeken zijn niet 
duidelijk over het precieze oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Knobbelzwaan. 
Doorgaans worden Noordoost- en Oost-Europese populaties als wild beschouwd en de 
westelijke en Midden-Europese als tam. Madge & Burn (Wildfowl 1988) menen zelfs 
dat uitsluitend de Centraal-Aziatische Knobbelzwanen wild zijn. Gorman stelt in zijn 
boek over Hongaarse vogels, dat de Knobbelzwanen op het Balatonmeer de broodtest 
niet doorstaan en dus tam zijn. 

Twistpunten   De volgende opvattingen wil ik bestrijden:
Ten eerste: gedomesticeerd = geïntroduceerd.
Ten tweede: De Nederlandse Knobbelzwanen zijn verwilderd en dus exoot.
Ten derde: Poolse Zwanen komen uit Polen.
Ten vierde: Over de geschiedenis van de Nederlandse Knobbelzwanen is uit de periode 
voorafgaand aan de zestiende eeuw vrijwel niets bekend.
Ten vijfde: Knobbelzwanen waren nooit wild in Nederland. 
 
“Eigenlijk hoort de knobbelzwaan hier helemaal niet. Zijn oorspronkelijke leefge-
bied ligt in Oost-Europa. Vanwege zijn vlees en dons, en ook een beetje vanwege zijn 
schoonheid hebben onze voorouders hem hiernaartoe gehaald. En nu zie je ze overal.” 
(Het Amsterdamse Beestenboek, Uitg. Lubberhuizen 2015, blz. 62). “Voor het dons 
werden uit Polen speciaal spierwitte knobbelzwanen gehaald. De Poolse nakomelingen 
hebben vleeskleurige poten  en de vleeszwanen hebben zwarte poten. … De jongen van 
de Poolse zwanen zijn wit en de jongen van de vleeszwanen zijn bruingrijs. Maar er 
zijn veel gemengde huwelijken, waardoor het lang niet altijd meer duidelijk is.” (Het 
Amsterdamse Beestenboek, blz. 62)
Volgens Het Amsterdamse Beestenboek  is de Knobbelzwaan in Nederland dus een 
exoot. De soort hoort hier helemaal niet, want hij is geïmporteerd uit Oost-Europa. 
De Poolse Zwaan is zelfs afkomstig uit Polen. Poolse Zwanen zijn witgeboren Knob-
belzwanen. Het Beestenboek staat niet alleen in de opvatting dat de Knobbelzwaan 
een introducé is in de Nederlandse avifauna. BWP (1977) en Bauer & Glutz (1968) 
menen ook dat de West-Europese Knobbelzwanen allemaal geïmporteerd zijn vanuit 
hun eigenlijke broedgebied. BWP maakt nog een uitzondering aangaande de Engelse 
zwanen, die vermoedelijk ooit uit het wild zijn ingeburgerd. Zowel BWP als B&G 
meent dat de Engelse domesticatie van deze zwaan al in de (vroege) middeleeuwen 
plaatsvond, maar over de continentale wordt op zijn minst gesuggereerd, dat ze daar 
pas vanaf de 16e en 17e eeuw werden getemd. En uiteraard geïntroduceerd als park-
zwanen. Oudere bronnen worden niet aangehaald. Het Beestenboek noemt overigens 
niet één bron. 
Steeds worden, in mindere mate ook bij Ruitenbeek/Harild-Andersen (1979),  de 
oudere Nederlandse historische bronnen en archeologie vrijwel genegeerd. Wat dat 
laatste betreft, is een blik op Archis Boneinfo heel verhelderend: De Knobbelzwaan 
is hier al voortdurend present met ingang van het mesolithicum. Raadpleging van 
enkele historische bronnen maakt duidelijk dat de Knobbelzwaan hier al ver voor de 
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zestiende eeuw werd gehouden in halfwilde staat. Het scenario dat mij voor de geest 
zweeft is het volgende:
A. Prehistorie, mesolithicum t/m ijzertijd: wilde Knobbelzwanen, jachtbuit; 
B. Romeinse tijd: idem; 
C. Merovingische tijd: jachtbuit en zwaandrift, zie Lex Salica en Boneinfo cluster 1959 
(context: landbouw); 
D. Karolingische tijd t/m Ottoonse tijd: wilde broedpopulatie wordt in de loop van de 
tijd geheel verdrongen door zwaandrift, waarvoor de kandidaten zijn gerekruteerd uit 
een van oorsprong wilde Nederlandse populatie. 
E. Volle en Late Middeleeuwen: zwaandrift is een heerlijk recht, dat kon worden 
beleend aan personen (zie Walwin haren Didderics sone uit 1287, hieronder), aan 
kloosters en steden. Het is de tijd van de Hanze. De voertaal van dat verbond was 
Middelnederduits. In Schiller-Lübbens Mittelniederdeutsches Wörterbuch is nauwelijks 
iets aangaande zwanen te vinden. Wel een leuk gezegde: Nu leet de gans de swanen 
singen. Wellicht betekende dat, dat een klein opdondertje een stel grote kerels op de 
vlucht joeg?  En een feestmaal van Hertog Bogislaf de Tiende van Rügen, die swane 
to bradende op het menu had. Voorts swanenvlot, dat ook in Noordoost-Nederland be-
stond waar het synoniem was met zwaandrift. Gezien deze magere attestaties lijkt het 
me duidelijk dat er geen of nauwelijks zwanen werden verscheept door de Hanze. 
F. Nieuwe Tijd: 1529 – 1795: Amsterdam heeft de ambachtsheerlijke rechten van 
Sloten en Nieuwer-Amstel, waaronder het recht van zwaandrift. Van 1529 tot 1672 
houdt Amsterdam bovendien Stadszwanen. In 1672 worden de Stadszwanen opge-
doekt. In de negentiende en twintigste eeuw is de zwaandrift een agrarische bron van 
inkomsten. De Poolse Zwaan, een mutatie van de Knobbelzwaan, werd in Nederland 
populair in deze tijd. Door selectie van witgeboren exemplaren kon deze variant een 
groot aandeel gaan vormen in de Nederlandse tamme pluimveestapel. Na de Tweede 
Wereldoorlog verwilderden de reeds in vrijheid rondzwemmende Knobbelzwanen en 
mengden deze zich wellicht met aanwas uit het wild.
De soort is bij ons dus niet geïntroduceerd, maar hier te lande gedomesticeerd – voor 
wat dat waard is in dit geval! – en weer verwilderd. De Poolse Zwaan komt niet uit 
Polen. De naam is voor het eerst gepubliceerd door William Yarrell in 1838: Polish 
Swan. Die liet zich, precies als later de schrijvers van het Beestenboek, bedotten door 
fabeltjes over de herkomst van witte zwanen.

Enkele bronnen in historisch perspectief:
 
A.  Prehistorie, Mesolithicum t/m IJzertijd: wilde Knobbelzwanen, jachtbuit; bronnen 

archeologie Archis Boneinfo.

B.  Romeinse tijd: wilde Knobbelzwanen, jachtbuit: bronnen archeologie Archis 
Boneinfo.

C.  Merovingische tijd: jachtbuit en zwaandrift: geschreven bronnen: Lex Salica; bron-
nen archeologie: Archis Boneinfo, m.n. cluster 1959 (context: landbouw).
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Zilveren zwanenring met het wapen Fogelsangh (1647) uit het Fries museum

• Lex Salica, de Salische Wet
De Salische Franken leefden in een groot gebied dat centraal, zuid- en zuidoost Ne-
derland, vrijwel geheel België, een deel van Duitsland, en Noord-Frankrijk omvatte. 
Hun taal was het Oudnederfrankisch dat als voorloper van het Nederlands wordt 
beschouwd. De  Malbergse glossen zijn meer of minder verminkte weergaven van 
woorden in die taal. 
“Si quis grugem aut cicenum domesticum furauerit, mallobergo ortfocla,…’Als iemand 
een kraanvogel of een tamme zwaan steelt, malbergse glosse ortfogal ‘tuinvogel’, …” 
(Eckhardt, 1969).
De zwaan en de Kraanvogel worden in het citaat, stammend uit de periode 480-750,  
als eigendom voorgesteld. Je kunt namelijk alleen iets stelen, als het van iemand is. 
De zwaan is hier zelfs al gedomesticeerd, al moeten we ons daar geen al te huiselijke 
voorstelling van maken. Bovendien zijn zwaan en Kraanvogel in een van de latere 
versies van plaats verwisseld, zodat opeens de Kraanvogel het predicaat domesticum 
krijgt. Dat begrip ‘tuinvogel’ – als dat al een correcte interpretatie is van ortfocla – 
slaat in ieder geval niet op echt tam pluimvee. Het is behalve op de Kraanvogel en de 
zwaan van toepassing op bepaalde roofvogels die gestolen kunnen worden, maar niet 
op kip, gans en eend. Uit 810 stamt een vee-inventaris van vier koninklijke domeinen 
in Noord-Frankrijk. Daarin worden wel ganzen, eenden, kippen en pauwen genoemd, 
maar Knobbelzwaan, Kraanvogel en roofvogels ontbreken (Slicher van Bath, 1960, 
blz. 77). In de lijst van Archis Boneinfo (Cluster 1959) van vogelbotten uit Oegstgeest 
uit de Merovingische periode (500-700) worden Knobbelzwanen als mogelijk tam 
gekwalificeerd. Deze data zijn veel ouder dan het oudste Engelse materiaal uit 966. 

D.  Karolingische tijd t/m Ottoonse tijd: wilde broedpopulatie wordt in de loop van de 
tijd geheel verdrongen door zwaandrift, waarvoor de kandidaten zijn gerekruteerd 
uit een van oorsprong wilde Nederlandse populatie. Geschreven bronnen topony-
mie, bronnen archeologie: Archis Boneinfo.

• Zwaan (1) in het Oudnederlands Woordenboek 
De toponiemen met alvit, elvit:  Eluiteri. Elfterheurne bij Losser, gedateerd 991-1000  
(ONW s.v. elvit ‘zwaan’). Aluitlo Elft, Wieringen, gedateerd 918-948 kopie 11de eeuw 

(ONW s.v. elvit ‘zwaan’). 
Oudnederlands elvit/alvit is 
één van de twee woorden 
die ‘zwaan’ betekenen in 
het Germaans, reconstructie 
*albut-, verwant met Rus-
sisch lebed ‘zwaan’, niet met 
Latijn olor ‘zwaan’(Kroonen, 
2013). 
Het Oudnederlandse materi-
aal (van voor 1200) betreft 
delen van toponiemen. De 
tiende-eeuwse plaatsnaam 
Aluitlo is een samenstel-
ling van de Oudnederlandse 

Jaargang 56   Nummer 2   Juni 2018



Jaargang 56   Nummer 2   Juni 2018 Jaargang 56   Nummer 2   Juni 2018 23

De GierzwaluwDe Knobbelzwaan, zo Nederlands als de veenweiden

vogelnaam *alvit ‘zwaan’ en lo ‘bos’. Deze plaats op Wieringen bestaat nog steeds, de 
huidige naam is Elft. Eluiteri heet tegenwoordig Elfterheurne (Losser, Overijssel). Dat 
heurne ontbreekt nog in de oude attestatie: eluiteri is een samenstelling van Oudne-
derlands *elvit ‘zwaan’ en hara ‘zandrug’ (een element dat ook deel uitmaakt van de 
naam Haarlem). 

E.  Volle en Late Middeleeuwen:  zwaandrift is een heerlijk recht dat kon worden 
beleend aan personen, aan kloosters en steden;  geschreven bronnen: toponymie in 
Oudnederlands, in Middelnederlands Register Grafelijke Kanselarij Holland nr. 318, 
Middelnederlands Woordenboek van INL-GTB; archeologie Archis Boneinfo.

• Zwaan (2) in het Oudnederlands Woordenboek
De toponiemen met zwaan: Suanesdrisch. Zwaansdries 1139 (kopie 1391-1400) (ONW 
s.v. swano ‘zwaan’); in een jongere versie: Suanesdrifth  Zwaansdrift 1179 nieuwe ont-
ginning op een thans onbekende plek aan de Gouwe in Zuid-Holland (ONW s.v. swano 
‘zwaan’). Zwaan is verwant met Latijn sonus ‘geluid’ en Sanskrit svánati ‘(hij) klinkt, 
maakt geluid’ (Kroonen, 2013).
Op de vogelnaam zwaan is de plaatsnaam Suanesdrisch uit 1139 voor een destijds 
nieuwe ontginning aan de Gouwe in Zuid-Holland van toepassing. Een drisch, ouder 
*þriesk is een ‘waardeloos, braakliggend terrein’. Kennelijk raakte dit woord in onbruik 
in de tussenliggende periode, want in 1179 heet hetzelfde terrein opeens Suanesdrifth.  
Dat is bijna precies hetzelfde woord als zwaandrift – in zwaandrift ontbreekt de 
genitiefuitgang die we in 1179 nog wel zien -, een praktijk die pas zeer onlangs is ver-
boden. Kennelijk werden de half gedomesticeerde  Knobbelzwanen destijds al beheerd 
op die wijze, want hoe komt de schrijver er anders in 1179 bij om van zwaansdries, 
zwaansdrift te maken? 
• Het leenregister van de grafelijke kanselarij van Holland 1282-1287
Onder nummer 318 staat een aardige entry: “Walwin haren Didderics sone hevet ont 
faen dat ambochte van Snedelwike ende den thiinde, voert in Boescoep dien thiende. 
Vort in Alferhorne dien thiende, voert ene thiinde in Maselant, half den tiins van Lisse, 
ende een paer svanen.” ‘Walwin heer Diederiks zoon heeft ontvangen het ambacht van 
Snijdelwijk en de tiende, voorts in Boskoop de tiende, voorts in Alpherhoorn de tiende, 
voorts een tiende in Maasland, half de tiens van Lisse, en een paar zwanen.’ Waar 
kwam dat paar zwanen vandaan? Waarschijnlijk bevond dit zich al voor de belening 
in het ambacht Lisse tussen diverse andere zwanenparen die van de graaf waren. Lisse 
ligt bovendien niet zo ver van Oegstgeest (zie hierboven bij Lex Salica). 
• Middelnederlands Woordenboek   Een citaat in MNW, gedateerd 1432,  onder het 
lemma swaendrift: Die geheel heerlicheyt tot Noordeloys, … mitter rosmeulen, mit-
ter swaendrift, mitter (l. mitten) manscippen, ende der gifte van der kerke daertoe 
behorende, Matth. Anal. 2, 251 (a. 1432), Holland/Vlaanderen/Brabant, 1401-1600. 
Verder nog lemmata pluumgrave, swanengrave, swaenvlot, swanier, swaenrecht.
• De Knobbelzwaan in Van Oostroms Nobel Streven
Frits van Oostrom noemt de Knobbelzwaan in zijn recent verschenen boek Nobel Stre-
ven (Amsterdam, 2017) in een lijst van vondsten bij de Ruïne van Brederode (blz. 43). 
Op bladzijde 44 lezen we: “Nog hoger in aanzien stonden zwanen. Zoals al blijk uit het 
gegeven dat alleen de graaf ze mocht bejagen en aan zijn tafel (laten) consumeren. Dan 
wel verkopen, hetgeen een lucratieve handel voor de staatskas schijnt te zijn geweest. 
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In 1344 kon de graaf alleen al uit Kennemerland en West Friesland blijkens de admi-
nistratie van zijn rentmeester 3653 zwanen te gelde maken. Elke zwaan die neerstreek 
was in beginsel voor de landsheer; in de winter lokte men ze door op het ijs bonen te 
strooien en vervolgens netten over ze heen te werpen. Bij wijze van gunst kon de graaf 
zijn monopolie op deze zwaandrift door-verlenen aan een onderdaan – meestal onder 
nauwkeurige specificatie van het aantal toegestane vogels. Het geslacht Brederode 
behoorde in de veertiende eeuw tot die gelukkigen, in elk geval voor het gebied ’t Oge 
(Callantsoog e.o P.J.M.). Zwanen gaven de slotgracht een bijzondere allure , hun veren 
kwamen goed van pas voor dekbedden en schrijfgerei, en hun vlees gold als een lekker-
nij, ofschoon zwaar te verteren. …In de bodem van Santpoort is een messing halsband 
van een zwaan gevonden, waarin een identificatiemerk staat gegraveerd voor het geval 
het dier zou wegvliegen. Of de Brederodes voor de (veeleisende) verzorging van hun 
zwanen een afzonderlijke zwanengraaf (ook wel pluimgraaf) in dienst hadden, is on-
bekend.” Op bladzijde 61-62 volgt een verslag van de bruiloft in Den Haag op 5 april 
1394 van Hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland met Margaretha van Kleef 
(de hertog was 58 en zijn toekomstige gade rond de 18): “Het huwelijk was uiteraard 
een feest met luisterrijke banketten. (Alleen al uit Kennemerland waren vier wagens 
nodig om aldaar gevangen zwanen voor consumptie naar Den Haag te transporteren.)”
Volgens Van Oostrom werden Knobbelzwanen kennelijk in de winter gelokt met bonen 
op het ijs. Het is wel mogelijk dat dit een jachtmethode was, maar het zwaandriften 
lijkt volgens mij toch meer op het Engelse swan-upping dat in de nazomer gebeurde 
voordat de jonge zwanen vliegvlug waren. De in een stroomgebied aanwezige paren 
zwanen met hun jongen werden bijeengedreven, geleewiekt en gemerkt onder toezicht 
van een beambte van de koning. Uit de passage over Walwin van Sassenem uit 1282 
blijkt dat het gaat om een specifiek paar zwanen, niet zozeer om het recht om wilde 
exemplaren te vangen. Walwin mocht een paar de zijne noemen en de jongen daarvan 
oogsten.

F.  Nieuwe Tijd: de periode na 1500, waarover alle boeken over Knobbelzwanen het 
vrijwel uitsluitend hebben. Hooguit terloops wordt even ingegaan op de voor-
geschiedenis. Yarrell 1843 vermeldt nog wel vijftiende-eeuwse verordeningen in 
Engeland. De domesticatiegeschiedenis van de Knobbelzwaan in Nederland is echter 
veel ouder zoals blijkt uit dit verhaal. 

Conclusie   De Knobbelzwaan is hier altijd al geweest, althans de laatste pakweg ze-
venduizend jaar. De Knobbelzwaan heeft hier te lande, waarschijnlijk al vanaf de Laat-
Romeinse tijd, en in Engeland en wellicht Noord-Duitsland, een domesticatieproces 
doorgemaakt. Dat proces heeft in Nederland geleid tot een groot aandeel Poolse Zwa-
nen in de Knobbelzwanenpopulatie. Bovendien zijn er gedragsveranderingen te zien 
bij tamme zwanen ten opzichte van onaangeroerd gebleven, wilde Knobbelzwanen. 
Nadat de hele wilde populatie is vervangen door een tamme, verwilderden de tamme 
weer. Als er al een handel van oost naar west in Knobbelzwanen heeft plaatsgevonden 
in de tijd dat ze hier werden gedomesticeerd, zijn de sporen daarvan onvindbaar. De 
Hollands-Friese wildernissen zijn veranderd in veenweiden. De natuur hier is getemd, 
veranderd, maar niet geïmporteerd. De Knobbelzwaan was hier ook en is hier veran-
derd. Er is geen reden om te geloven dat hij wel is geïntroduceerd. 
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De twee witgeboren jonge zwanen worden Poolse Zwanen genoemd.
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Zo’n dertig jaar geleden heb ik, onder andere samen met Ad Hartog, in het 
Amsterdamse Bos als proef een avond geroepen (red: met de menselijke stem 

het geluid van de Bosuil nadoen om reactie uit te lokken), om te kijken of alle uilen 
waarvan we wisten dat ze een territorium hadden wilden reageren. Dat was het geval. 
Ook de uil bij de Poeloever, die volgens de onderzoekers altijd stil was, kwam tevoor-
schijn. Waarschijnlijk was deze uil op zoek naar een partner binnen de populatie. 
Ik geef geregeld excursies aan volwassenen en aan de jeugdclubs zoals die van het 
WNF (Wereldnatuurfonds) en van diverse vogelwerkgroepen: Amsterdam, Haarlem en 
Midden-Kennemerland. In het Amsterdamse Bos verliep het roepen vijf jaar geleden 
bij het Vogeleiland nog perfect, wel onder een hoop lawaai van vliegtuigen, maar de 
uilen gaven vlot antwoord. Drie jaar geleden was dat iets minder en een jaar later 
ging het uiterst moeizaam. Vorig jaar hebben we het daarom anders aangepakt en zijn 
we met de jeugdleden van de VWGA op de fiets door het Amsterdamse Bos gereden. 
Met veel moeite hebben we één vrouwtje gehoord en na anderhalf uur zoeken nog 
een mannetje, nabij de hockeyvelden.  

Bosuilenstand Amsterdamse bos
Arend de Jong
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Bosuil in een natuurlijke holte van een boom

Gaan de Bosuilen van het Amsterdamse Bos achteruit in aantal?
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Wat kan de oorzaak van deze achteruitgang zijn? 
Boommarters en Haviken zijn mijns inziens de oorzaak van deze teruggang. In mijn 
woonomgeving, de kuststreek ten noorden van het Noordzeekanaal, zijn de Bosuilen 
inmiddels Havik-bestendig geworden. De opkomst van de Boommarter heeft bij ons 
waarschijnlijk een wat minder dramatische afname veroorzaakt, omdat hier vrijwel 
geen bosuilkasten hangen en de uilen dus op natuurlijke plekken broeden. Maar hoe 
het precies zit? Ik heb er wel wat ideeën over, maar die zijn zeer speculatief. 
Voor wat betreft het Amsterdamse Bos had ik meer gegevens nodig. Na wat telefoon-
tjes en e-mails werd voor half maart 2018 een afspraak gemaakt met boswachter 
Abe van ’t Wout en Ad Hartog (Ad deed uitgebreid onderzoek naar Bosuilen in het 
Amsterdamse Bos tot ongeveer twintig jaar geleden) om met z’n drieën een avond 
uilen te gaan zoeken. Het resultaat was vijf duidelijke uilen in het zuidelijke gedeelte 
van het Bos en een op wat grotere afstand, dat zette de stand op zes uilen in het 
zuiden. In het middengedeelte was het resultaat wat minder: we vonden twee uilen 
dichtbij en een derde op grote afstand, wat dus drie territoria opleverde (zie kaartjes). 
Dit kwam redelijk overeen met het resultaat tijdens het rondje met de jeugdclub van 
de VWGA op 24 november 2017. 
        
De territoriumgrootte in het zuidelijk gedeelte is daarmee 31 hectare per Bosuil. Dit 
is een normale bevolkingsdichtheid waarbij de uilen zich over het algemeen goed 
kunnen voortplanten. Voorheen was dit voor mij de normale dichtheid in het Am-
sterdamse Bos. Voor het middengedeelte kom ik op 100 hectare per territorium. Hier 

Amsterdamse Bos middengedeelte Amsterdamse Bos zuidelijk gedeelte
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Boommarter op de uitkijk

zouden dus driemaal zoveel territoria kunnen zijn, wat een paar jaar geleden ook het 
geval was.
Abe heeft in het Amsterdamse Bos cameravallen staan om de Boommarters te moni-
toren. In het zuidelijke gedeelte heeft hij geen Boommarters kunnen waarnemen, in 
het middengedeelte wel. Het is aannemelijk dat een lage bosuilstand in het midden te 
maken heeft met de aanwezigheid van de Boommarter.
Abe heeft met bosuilonderzoekers op 31 maart dit jaar de kasten gecontroleerd. Onder 
een van de kasten lag een bosuilei met een duidelijke afdruk van martertanden erin. 
Ze vonden in het noordelijke deel, alles boven de A9, acht kasten die bezet waren 
(waarvan een zonder eieren). Samen met de zes territoria in het zuidelijke deel komt 
hij dan voorlopig op circa veertien territoria voor het gehele Amsterdamse Bos. 
Mogelijk hebben we vorig jaar met de jeugdleden op de fiets gewoon wat pech gehad 
wat de Bosuilen betreft.

Toekomst
We moeten wel bedenken dat de Boommarters nieuw zijn in het Amsterdamse Bos 
en de duinen. Ik verwacht dat er een natuurlijke evenwicht zal komen, we moeten 
gewoon maar blij zijn met de komst van de Boommarters. Vermoedelijk zal over 10 à 
15 jaar de Oehoe, die egels met huid en haar opeet en niet alleen egels, zich in Noord-
Holland gaan vestigen. Ook hij zal dan zijn plaats in de natuur vinden, wat gepaard 
zal gaan met wat afname van andere diersoorten.
Met dank aan Abe van ’t Wout en Ad Hartog.
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Als lid van de Veldwerkcommissie heb ik een overzicht gemaakt van de broed-
gevallen van roofvogels en uilen in de regio Amsterdam in 2017. Hierbij is 
gebruik gemaakt van rechtstreekse meldingen door leden van de vogelwerk-

groep en voorts door het zorgvuldig napluizen van meldingen van roofvogels en ui-
len in het werkgebied van VWGA op Waarneming.nl. Aan de hand van Sovon-inter-
pretatiecriteria heb ik de verzamelde gegevens beoordeeld. Resultaat is het hieronder 
staande overzicht van al dan niet geslaagde broedgevallen van roofvogels en uilen.
Dit overzicht zal zeker niet volledig zijn, want ongetwijfeld zijn er territoria gemist, 
zeker van uilen zal het aantal meldingen ‘onderbelicht’ zijn.

Torenvalk  36 territoria
8 territoria zuidkant Amsterdam: Amsterdam-ZO, Bovenkerkerpolder, Middelpol-
der, Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Amstelveen en Schinkelbos. 7 territoria 
omgeving Schiphol. 4 territoria aan de oostkant van Amsterdam: Vijfhoek/Muiden, 
Diemerpark, Diemerpolder, Diemerbos en Weesp. 1 territorium op Zeeburg. 9 territo-
ria in Amsterdam-Noord, poldergebied benoorden Amsterdam, Durgerdam, Uitdam, 

  Teun van Dijk

FO
TO

: F
RA

N
K 

W
AR

EN
DO

RF
, B

EA
TR

IX
PA

RK
, 1

6-
04

-2
01

8

Van de Buizerd werden in de regio Amsterdam 69 territoria geteld in 2017

Roofvogels en uilen in 2017

Broedgevallen van roofvogels en uilen in 2017
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Bloemendalergouw/Uitdammerdijk, Belmermeer, De Munt, Ransdorp, Zunderdorp, 
Volgermeer, Ilpendam,  rond Gouwzee en op Marken. 7 territoria in het Westelijk Ha-
vengebied, Lutkemeerpolder.

Boomvalk   21 territoria
5 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: ZO, Groot Duivendrechtsche Polder, 
Bovenkerkerpolder, Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Middelpolder, Amstelveen en 
Botshol. 2 territoria in het Amsterdamse Bos. 7 territoria aan de oostkant van Amster-
dam: Science Park,  Amsterdam Oost, Zuideramstel, Diemerpark/Vijfhoek, Diemerbos, 
Driemond en Weesp. 6 territoria in Amsterdam Noord en het poldergebied ten noorden 
van Amsterdam:  Uitdammerdijk/Durgerdam/Bloemendalergouw, Broekermeer/Vol-
germeer, Zuiderwoude en Ilperveld. 1 territorium aan de westkant van Amsterdam:  
Osdorper Bovenpolder/Lutkemeerpolder/ Lijnden.

Slechtvalk   6 territoria
Westelijk Havengebied AEB en Hemwegcentrale, Steigereiland IJburg, Arena, Mondri-
aantoren en Zuidas.

Sperwer   38 territoria
8 territoria aan de westkant: Lutkemeerpolder, Erasmuspark, Wiedijkpark, Bretten, 
Geuzenbos, Schiphol/Badhoevedorp en Noordelijke Oeverlanden. 4 territoria aan de 
oostkant: Science Park, Diemerpark, Nieuwe Oosterbegraafplaats en Oosterpark.
2 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: Beatrixpark en Zuideramstel. 1 terri-
torium centrum. 12 territoria ten zuiden van Amsterdam: A’dam ZO, Holendrechter/
Bullewijkerpolder, Hoge Dijk,  Schinkelbos, Amsterdamse Bos,  Aalsmeer, Uithoorn, 
Bovenkerkerpolder, Middelpolder en Botshol. 3 territoria ten oosten van Amsterdam: 
Diemen, Vijfhoek en Weesp. 8 territoria in Amsterdam Noord, IJdoorn, Ransdorp, 
Belmermeer, Rietbroek, Volgermeer en Zeedijk/De Nes.

Havik   29 territoria
10 territoria aan de westkant van Amsterdam: Westgaarde, Eendrachtpolder, Sloter-
plas, Rembrandtpark, Siegerpark, Bretten,  Geuzenbos/Spaarnwoude en Badhoevedorp.
6 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: Amsterdam-ZO,  Diemerbos, Ronde Hoep, 
Hoge Dijk, Groot Duivendrechtsche Polder, Middelpolder en Botshol. 6 territoria in het 
Amsterdamse Bos. 3 territoria aan de oostkant van Amsterdam: Diemerpark/Vijfhoek 
en Weesp. 4 territoria in Amsterdam Noord en het gebied ten noorden van Amster-
dam: Waterland en Ilperveld.

Buizerd  69 territoria
16 territoria aan de westkant van Amsterdam: Sloterpark, Rembrandtpark,  West-
gaarde/Lutkemeerpolder, Westelijk Havengebied, Geuzenbos, Bretten, Eendrachtpolder, 
Spaarnwoude en Noordelijke Oeverlanden. 6 territoria rond Schiphol en Badhoeve-
dorp. 1 territorium Vondelpark. 7 territoria in het Amsterdamse Bos/Schinkelbos.
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7 territoria aan de oostkant/ten oosten van Amsterdam: Watergraafsmeer, Diemer-
park, Diemerbos, Overdiemerpolder, Driemond, Weesp, Kruithoorn/Muiden, Vijfhoek 
en Weesp. 18 territoria zuidkant van Amsterdam; Buitenveldert, A’dam ZO, Aalsmeer, 
Amstelveen, Uithoorn, Bovenkerkerpolder, Middelpolder, Groot Duivendrechtsche 
Polder, Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Ouderkerk, Ronde Hoep en Botshol. 14 
territoria in Amsterdam Noord en het gebied ten noorden van Amsterdam: Uitdam/
Bloemendalergouw, Poppendammergouw, Belmermeer, Rijperweg, Durgerdam,  Zun-
derdorp, Volgermeer/Broek in Waterland, Zuiderwoude, Rietbroek en Ilperveld.

Wespendief   1 territorium
Amsterdamse Bos.

Bruine Kiekendief   23 territoria
Ilperveld,  Uitdammer Die/Barnegat, De Peereboom/De Nes/Binnen-/Buitengouw/
Opperwoud, Rijperweg, Volgermeer/Zuiderwoude/Broekermeer, Bloemendalergouw, 
IJdoorn/Uitdammerdijk, Groote IJpolder/ Bretten, Lutkemeerpolder/Schiphol, Boven-
kerkerpolder, Middelpolder, Ouderkerk/ Ronde Hoep en Botshol.

Steenuil   12 territoria
Bovenkerkerpolder, Ouderkerk – Ronde Hoep en Nes aan de Amstel.

Velduil   0 territoria

Bosuil   30 territoria
Vliegenbos, Westerpark e.o., Grachtengordel, Vondelpark, Reinier Vinkeleskade e.o., 
Nieuwe Oosterbegraafplaats, Amstelpark,  Amsterdamse Bos, Amstelveen, Groot 
Duivendrechtsche Polder, Duivendrecht, A’dam ZO, Diemen, Ouderkerk, Uithoorn, Mid-
delpolder en Badhoevedorp.

Ransuil   15 territoria
Amsterdam ZO, Weesp, Drie-
mond, Ronde Hoep, Bovenker-
kerpolder,  Amstelveen, Ou-
derkerk, Uithoorn, Aalsmeer, 
Amsterdamse Bos, Osdorper-
binnenpolder, Amsterdam-
Noord en Waterland.

Kerkuil   9 territoria
Noordelijke Oeverlanden, 
Diemen, Weesp, Ronde Hoep, 
Aalsmeer, Bovenkerkerpolder 
en Waterland.
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Een vondst van een volwassen Kerkuil op 27 april 2018 in Weesp.
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Totalen   In totaal zijn van twaalf soorten roofvogels en uilen territoria vastgesteld. 
Het ging hierbij om 66 territoria van uilen en 223 territoria van roofvogels. Het is 
verheugend dat in een door mensen zo dichtbevolkt gebied zoveel roofvogels en uilen 
aanwezig zijn in de broedtijd. Van de jaren 2003 en 2004 publiceerde Paul J. Marcus 
een overzicht. Als we die gegevens naast de getallen van de afgelopen jaren zetten, 
ontstaat het onderstaande overzicht.
We moeten echter wel in het oog houden dat Paul Marcus in zijn artikel zelf al 
aangeeft dat de gegevens verre van volledig zijn. In acht jaar tijd kan er heel wat 
veranderen. Hoe het Sperwer, Torenvalk en Boomvalk in de tussen liggende jaren 
verging weten we helaas niet. Het is heel goed denkbaar dat deze soorten in de tussen 
liggende jaren een hoger aantal territoria hebben gekend. Vooral mede door Waarne-
ming.nl kon vanaf 2012 een vollediger beeld worden verkregen. 

Het valt erg te betwijfelen of bij de uilen de aantallen reëel zijn. De toename kan 
wellicht grotendeels worden toegeschreven aan toenemende meldingen op Waarne-
ming.nl en aan een toenemende belangstelling voor uilen. Een bijkomend punt is dat 
in toenemende mate meldingen rond uilen worden vervaagd, waardoor het lastiger 
wordt om territoria te bepalen.
Hoe verhouden deze Amsterdamse cijfers zich tot het landelijk beeld van deze soor-
ten? Landelijk geeft de Torenvalk sinds 1990 een dramatische afname te zien, terwijl 
in onze regio gemiddeld een vrij stabiel aantal broedparen aanwezig blijft. Ook de 
Boomvalk neemt sinds 1985 gestaag af, terwijl die soort bij ons heel stabiel is. De 
Slechtvalk loopt netjes in de pas met het landelijk beeld. Bij de Sperwer zien we 
landelijk sinds 2000 een dalende lijn, terwijl het die soort bij ons goed lijkt te gaan. 
Landelijk lijkt de Havik zijn top te hebben bereikt, ook bij ons is nu een daling te 
zien. Vanaf de eeuwwisseling laat de Bruine Kiekendief een dalende lijn zien, terwijl 
bij ons de populatie min of meer stabiel blijft en dit jaar zelfs een topscore behaalt. 
Na een gestage toename blijft de Buizerd landelijk sinds 2006 op dezelfde lijn. Dat 

2003 2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bruine Kiekendief 8 10 10 14 11 18 12 23

Havik 9 10 31 27 27 33 37 29

Sperwer 22 16 32 29 28 30 35 38

Buizerd 9 8 71 57 58 64 63 69

Wespendief 0 0 0 0 1 2 1 1

Torenvalk 1 4 23 27 28 45 31 36

Boomvalk 7 7 26 23 23 23 22 21

Slechtvalk 1 1 4  3 3 4 5 6

Totaal 57 56 197 180 179 219 207 223

Vergelijkend overzicht 2003/2004 en afgelopen jaren.
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komt overeen met het Amsterdamse plaatje.
En hoe zit dat regionaal en landelijk met de 
uilen? Landelijk is de Steenuil sinds 2001 
stabiel en ook bij ons is dat het beeld. Bij de 
Velduil is landelijk na de daling tot 2007 weer 
enige toename zichtbaar. Dat klopt dus ook met de spaarzame broedgevallen in ons 
werkgebied. Landelijk is de Bosuil sinds de eeuwwisseling stabiel, maar bij ons kun 
je spreken van een duidelijke toename. De soort werd in 2016 ook verbazend vaak 
gemeld binnen de grachtengordel zonder dat meteen sprake was van een broedgeval. 
Landelijk gaat het droevig met de Ransuil, die sinds 1990 alleen maar een dalende 
tendens te zien geeft. In ons werkgebied kun je die stand vrij stabiel noemen. De Kerk-
uil laat landelijk een heel grillig patroon zien.

Bijzondere dank voor het aanleveren van gegevens gaat uit naar, Jan van Blanken, 
Roely Bos, Philipp Derks, Frank van Groen,  Mark Kuiper, Ruud Smit, Fons Bongers en 
Zainal Haberham.
Raak je op de hoogte van broedgevallen in 2018, dan deze graag doorgeven via 
tr.vandijk@planet.nl 

Geraadpleegde bronnen:  De Gierzwaluw jrg 43 nummer 1, juni 2005 pag. 15
Paul J. Marcus – Broedgevallen van roofvogels in Amsterdam in 2003 en 2004
Sovon: Broedvogels in Nederland 2011, pag. 144
Grafieken van Nederlandse indexen
Sovon: Broedvogels in Nederland 2012, pag. 76 (Kerkuil) en 114 grafieken van Neder-
landse indexen
Sovon: Broedvogels in Nederland 2013, pag. 124, 125 en 127. Grafieken van Neder-
landse indexen.
Sovon: Broedvogels in Nederland 2014, pag. 51, 78-81 en 126-129 Grafieken van 
Nederlandse indexen.
Sovon Vogelbalans 2014 pag 14 e.v.
Sovon: Broedvogels in Nederland 2015, pag. 54-55 en 130-131 Grafieken van Neder-
landse indexen.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Steenuil 13  11 12 17 16 12

Velduil  0  0  2 0 2 0

Bosuil  13  11  10 19 37 30

Ransuil  14  13  21 22 16 15

Kerkuil 5    5 5 11 12 9

Totaal 45 40 50 69 83 66
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Ransuil in de regio Amsterdam ‘vrij stabiel’
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In het voorjaar van 2017 heeft ondergetekende in opdracht van Natuurmonumenten 
Polder IJdoorn geïnventariseerd op broedvogels. De resultaten, inclusief een ver-
spreidingskaart voor elke soort, zijn verschenen in een rapport (Van Groen, 2017). 

Drie jaar eerder had ik het gebied ook al geïnventariseerd, toen als vrijwilliger van de 
Vogelwerkgroep Amsterdam, als dank voor het realiseren van het vogelkijkpunt bij het 
plas-dras-gebied in dit natuurpareltje onder de rook van Amsterdam. Ook in het ver-
leden is het gebied diverse malen op broedvogels geteld. Hierdoor is een interessante 
reeks van gegevens ontstaan. In dit artikel worden de resultaten van 2017 samengevat, 
de aantalsontwikkeling van een aantal karakteristieke soorten geanalyseerd en het ge-
bruik door vogels van het plas-dras-gebied door het jaar heen geschetst. De resultaten 
van 2014 zijn eerder in een rapport gepubliceerd op onze website vogelsamsterdam.nl 
(zoekterm Polder IJdoorn).

Gebiedsbeschrijving
Polder IJdoorn bestaat uit buitendijks grasland en rietland bij Durgerdam en is het enige 
bezit van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in de gemeente Amsterdam. 

Broedvogels van Polder IJdoorn in 2017
Frank van Groen
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Gruttoslaapplaats op 19 maart in het plas-dras-gebied.
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In de winter van 2013/2014 is Polder IJdoorn heringericht ten behoeve van weidevo-
gels.
Polder IJdoorn ligt geheel buiten de voormalige Zuiderzeedijk. Waarschijnlijk is de 
polder omstreeks 1400 bekaad. Tijdens een storm in 1825 werd een groot deel van 
Polder IJdoorn weggespoeld. Daarna werd een klein deel apart ingedijkt. Dit werd 
de kleine polder. De rietlanden rond de polder zijn nooit voorzien van kaden. Op 
een diepte van ongeveer 15 meter onder het gebied ligt de pleistocene ondergrond. 
Daarboven bevindt zich een veenpakket dat vanwege de vele overstromingen in het 
verleden wordt afgewisseld met klei- en zandlagen. Het in 2017 geïnventariseerde 
gebied bestaat uit graslandpercelen (de grote polder, 49 ha), een plas-dras-gebied met 
rietlanden (de kleine polder, 15 ha) en buitendijks gelegen rietland met het meertje 
IJwind en moerasbos. Ook het buitendijkse rietland bij de jachthaven van Durgerdam 

is onderzocht. Het totale geïnventariseerde gebied is 90 ha 
groot.
De percelen van de grote polder bestaan uit vochtig grasland. 
Langs slootranden groeit hier en daar Pitrus, net als plaatselijk 
op enkele percelen. Hier en daar is sprake van verruiging met 
Akkerdistel en Fluitenkruid. De rietlanden in het gebied zijn 
deels ruig van karakter en deels bloemrijk (met lokaal Gewone 
Dotterbloem). In het moerasbos groeien voornamelijk Zwarte 
Els, Schietwilg en Grauwe Wilg. Ook staan er enkel grote dode 
Schietwilgen. De randen van het plas-dras-gebied in de kleine 
polder vallen in de zomer droog. Hier groeien moerasplanten 
als Goudknopje, Moerasandijvie en Moeraszuring. In februari 
2014 is in de westhoek van het plas-dras-gebied een vogelkijk-
punt gerealiseerd. Het bestaat uit een betonnen toegangspad en 
een soort terpje met enkele schermen en een bank. Het is een 

geliefd excursiedoel van natuurliefhebbers. Met name in het voorjaar en de zomer-
maanden komen er veel vogelaars.
Ten zuidoosten van Polder IJdoorn ligt het vuurtoreneiland, onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam staat op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Het vuurtoreneiland is in beheer bij Staatsbosbeheer en via een pad en een 
brug verbonden met Polder IJdoorn.
In het vroege voorjaar van 2017 was het rietland rond het meertje IJwind, het rietland 
bij Durgerdam en een deel van het rietland tegenover het vuurtoreneiland gemaaid. In 
de overige rietlanden was sprake van overjarig Riet. Door het elk jaar laten staan van 
een deel van het rietland in Polder IJdoorn is altijd broedbiotoop voor rietzangvogels 
aanwezig in de vorm van overjarig riet. Tijdens het laatste bezoek op 10 juni 2017 
was er nog nergens grasland gemaaid in de polder. Ergens eind juni zijn de eerste 
percelen gemaaid.

Methode   Het broedvogelonderzoek werd uitgevoerd volgens de BMP-methode. Er 
werden vijf bezoeken uitgevoerd in de vroege ochtenduren op 5 april, 26 april, 9 mei, 
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Naam 2014 2017 Naam 2014 2017 Naam 2014 2017 Naam 2014 2017

Fuut 7 34 Fazant 4 4 Graspieper 16 8 Grasmus 5 3

Grauwe Gans 107 67 Waterral 1 Gele Kwikstaart 1 Tuinfluiter 6 7

Brandgans 27 24 Waterhoen 3 Witte Kwikstaart 2 1 Zwartkop 2 2

Nijlgans 2 2 Meerkoet 7 19 Winterkoning 3 16 Tjiftjaf 3 5

Bergeend 11 11 Scholekster 2 3 Heggenmus 2 4 Fitis 5 12

Krakeend 19 17 Kluut 6 7 Blauwborst 7 7 Baardman 1 4

Wintertaling 2 2 Kleine Plevier 1 Merel 3 6 Pimpelmees 1

Wilde Eend 22 14 Kievit 36 16 Cetti’s zanger 1 Koolmees 1 1

Soepeend 2 5 Watersnip 1 Sprinkhaanzanger 5 3 Ekster 1 1

Zomertaling 1 1 Grutto 15 8 Snor 4 8 Zwarte Kraai 1 1

Slobeend 3 6 Tureluur 8 5 Rietzanger 80 122 Groenling 1

Krooneend 3 1 Houtduif 3 Bosrietzanger 7 3 Putter 1

Kuifeend 8 1 Koekoek 1 1 Kleine Karekiet 65 73 Kneu 8 6

Br. Kiekendief 1 1 Gr. Bonte Specht 1 Braamsluiper 2 1 Rietgors 22 36

Buizerd 1 1 Veldleeuwerik 1 Aantal soorten 50 54 Aantal territoria 550 592

Naam 2014 2017 Naam 2014 2017 Naam 2014 2017 Naam 2014 2017

Fuut 7 34 Fazant 4 4 Graspieper 16 8 Grasmus 5 3

Grauwe Gans 107 67 Waterral 1 Gele Kwikstaart 1 Tuinfluiter 6 7

Brandgans 27 24 Waterhoen 3 Witte Kwikstaart 2 1 Zwartkop 2 2

Nijlgans 2 2 Meerkoet 7 19 Winterkoning 3 16 Tjiftjaf 3 5

Bergeend 11 11 Scholekster 2 3 Heggenmus 2 4 Fitis 5 12

Krakeend 19 17 Kluut 6 7 Blauwborst 7 7 Baardman 1 4

Wintertaling 2 2 Kleine Plevier 1 Merel 3 6 Pimpelmees 1

Wilde Eend 22 14 Kievit 36 16 Cetti’s zanger 1 Koolmees 1 1

Soepeend 2 5 Watersnip 1 5 3 Ekster 1 1

Zomertaling 1 1 Grutto 15 8 Snor 4 8 Zwarte Kraai 1 1

Slobeend 3 6 Tureluur 8 5 Rietzanger 80 122 Groenling 1

Krooneend 3 1 Houtduif 3 Bosrietzanger 7 3 Putter 1

Kuifeend 8 1 Koekoek 1 1 Kleine Karekiet 65 73 Kneu 8 6

Br. Kiekendief 1 1 Gr. Bonte Specht 1 Braamsluiper 2 1 Rietgors 22 36

Buizerd 1 1 Veldleeuwerik 1 Aantal soorten 50 54 Aantal territoria 550 592

21 mei en 10 juni. Net als in 2014 duurde een 
bezoek ongeveer 4 uur.
Resultaten   In Tabel 1 is het aantal vast-
gestelde territoria in 2014 en 2017 gegeven. 
Het broedvogelonderzoek heeft in 2017 op 
exact dezelfde wijze plaatsgevonden als in 
2014.Niet alleen is door dezelfde waarnemer 
geteld, ook de tijdsbesteding, de looproute en 
de verdeling van de vijf bezoeken over het 
seizoen was vrijwel gelijk. Hierdoor zijn de 
gegevens uit beide jaren goed te vergelijken.
Van de 54 in 2017 vastgestelde soorten 
broedvogels komen er tien voor op de ‘Rode 
Lijst van de Nederlandse Broedvogels’ (2004-
2017). Inmiddels is er een nieuwe Rode Lijst.

Gedurende het hele broedseizoen waren 
enkele paren Bergeend en Slobeend aanwe-
zig in het plas-dras-gebied. In hoeverre ook 
sprake was van daadwerkelijk broeden is de 
vraag. In het begin van het broedseizoen 
verbleven grote groepen Brandganzen op de 
graslandpercelen van de grote polder. Het 
aantal nam geleidelijk af van 2000 op 5 april, 
via 1500 op 26 april tot nog steeds 900 op 9 
mei. Op de dijk om de grote polder speelden 
op 9 mei vier jonge Vosjes.
Vergeleken met 2014 is zowel het aantal 
soorten als het aantal vastgestelde territoria 
wat toegenomen. Rode Lijstsoorten Watersnip 
en Gele Kwikstaart verdwenen, maar Rode 
Lijstsoort Veldleeuwerik verscheen. Andere 
soorten die wel in 2014 zijn vastgesteld maar 
niet in 2017 zijn Kleine Plevier en Pimpel-
mees. Andere nieuwe soorten in 2017 waren 
Waterral (1), Waterhoen (3), Houtduif (3), 
Grote Bonte Specht (1), Cetti’s zanger (1), 
Groenling (1) en Putter (1).
Opvallende stijgers zijn Fuut (van 7 naar 34), 
Meerkoet (van 7 naar 19), Winterkoning (van 
3 naar 16), Snor (van 4 naar 8), Rietzanger 
(van 80 naar 122) en Fitis (van 5 naar 12). 
Opvallende dalers zijn Grauwe Gans (van 107 
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naar 67), Kievit (van 36 naar 16), Grutto (van 15 naar 8) en Graspieper (van 16 naar 8).
Het aantal territoria van weidevogels halveerde bijna (van 79 naar 41) en watervo-
gels namen licht af (van 221 naar 204 territoria). Moerasvogels deden het beter, met 
een toename van 40% qua aantal territoria voor deze groep (van 186 naar 260). Ook 
vogels van struwelen en jong bos namen toe (van 47 naar 64 territoria).
Polder IJdoorn is in de jaren 1991, 1999, 2006, 2009 en 2012 in het kader van de PNI 
(Provinciale Natuur Inventarisatie) geïnventariseerd op broedvogels, voornamelijk op 
weidevogels. In 1996 en 1997 is de polder op alle broedvogels geïnventariseerd. Bij 
deze inventarisaties is het rietland bij Durgerdam niet meegenomen. De resultaten 
van deze inventarisaties staan genoemd in het rapport van Van Groen (2014). Uit deze 
gegevens blijkt dat van Grote Bonte Specht, Cetti’s Zanger, en Groenling voor het 
eerst territoria zijn vastgesteld in het gebied. Bij alle negen inventarisaties samen zijn 
in totaal 69 soorten vastgesteld.
De afname van weidevogels is opvallend. De herinrichting van de polder ten behoeve 
van deze groep heeft vooralsnog nog geen resultaat opgeleverd. Halverwege de jaren 
negentig was nog sprake van ongeveer 120 territoria van de vier steltlopers Scholek-
ster, Kievit, Grutto en Tureluur in Polder IJdoorn. Anno 2017 is daar nog ongeveer 
een kwart van over. Ten opzichte van 2014 is sprake van een grote afname. Er zijn 
diverse oorzaken voor aan te wijzen. Een belangrijke negatieve factor voor deze groep 
is de aanwezigheid van de Vos in de polder. Daarnaast is mogelijk de kruidenrijkdom, 
het bodemleven en het waterpeil in het vroege voorjaar nog niet optimaal.
De toekomst zal leren of Polder IJdoorn een kraamkamer voor weidevogels zal 
worden, zoals Natuurmonumenten wil. De intentie om dit te verwezenlijken is er nog 
steeds. Als dat niet mocht lukken is het gebied ook voor andere soorten als aantrek-
kelijk foerageer- en broedgebied in te richten, dankzij het feit dat het een eigen 
waterhuishouding kent en geen rekening hoeft te worden gehouden met landbouw-
belangen/agrarische productie. Tijdens een brainstormsessie afgelopen voorjaar over 
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Vos in plas-dras-gebied op 21 augustus 2017.
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mogelijke ontwikkelingen die de natuur ten goede zouden kunnen komen langs de 
Waterlandse kust, waar naast mijzelf onder meer wetlandwachten, provinciale amb-
tenaren, visserijbiologen en mensen van Rijkswaterstaat en waterschappen aanwezig 
waren, kwam ook de potentie van Polder IJdoorn als opgroeigebied voor jonge vis ter 
sprake. Het inunderen van een groot deel van de grote polder met water uit het IJmeer 
zou een uitstekend paaigebied voor vissen kunnen opleveren. Dat een dergelijk moeras 
ook aantrekkelijk voor vogels kan zijn kan ik me voorstellen. Broedgevallen van moe-
rassterns en rallen, en een eldorado voor reigers, het zou zomaar kunnen.

Toelichting op de stand van een aantal soorten
Hieronder wordt de ontwikkeling van de stand van enkele karakteristieke broedvogels 
van Polder IJdoorn nader toegelicht. Achter elke soort is het aantal vastgestelde ter-
ritoria vermeld in 2014 en 2017.
Fuut (7, 34)   De Fuut broedt in de oeverbegroeiing rond de polder. In het noordoos-
ten van het gebied was een kolonie van 18 paar aanwezig. Met name door de aanwe-
zigheid van deze kolonie was het aantal paren niet eerder zo hoog. In 1991 werden 20 
paar vastgesteld.
Grauwe Gans (107, 67)   Vergeleken met 2014 is sprake van een afname, daar waar 
eerst sprake was van een spectaculaire toename. Mogelijk is de aanwezigheid van 
de Vos hier voor verantwoordelijk. Gezien de gevonden prooiresten was in elk geval 
duidelijk dat ganzen regelmatig ten prooi vallen aan de Vos.
Er werden ruim 40 paar met jongen geteld. Deze foerageren vooral op de percelen in 
het noorden van de grote polder, dicht bij Durgerdam en ver van de verblijfplaats van 
de vossenfamilie in het rietland bij het vuurtoreneiland.
Meerkoet (7, 19)   In tegenstelling tot een aantal andere watervogels is de Meerkoet 
duidelijk toegenomen ten opzichte van 2014, ondanks de aanwezigheid van de Vos. In 
de jaren negentig was sprake van bijna 30 territoria.
Scholekster (2, 3)   Sinds eind jaren negentig schommelt de stand van de Scholek-
ster rond de drie paar. Begin jaren negentig was de stand driemaal zo hoog.
Kievit (36, 16)   Ten opzichte van 2014 is de Kievit stevig afgenomen. In de jaren 
negentig waren ruim 40 paar aanwezig. De meeste territoria bevonden zich in het cen-
trale deel van de grote polder. Meer naar het noorden werden enkele jongen gezien.
Grutto (15, 8)   Ook de Grutto nam gevoelig af ten opzichte van 2014. Daarmee 
werd de laagste stand ooit in het gebied bereikt. Alleen in het noorden van de polder 
kon een paar met gedrag dat wees op de aanwezigheid van jongen gekarteerd worden. 
Begin jaren negentig waren nog rond de 60 paar aanwezig.
Tureluur (8, 5)   Ook de Tureluur bereikte de laagste stand ooit in het gebied. In 
1997 werd de hoogste stand bepaald, namelijk 29 paar. De recente afname in dit ge-
bied is veel groter geweest dan de landelijke afname.
Graspieper (16, 8)   Opvallend is de halvering van de stand van de Graspieper in 
het gebied sinds 2014. In dat jaar werd ook uitzonderlijk hoog aantal territoria bereikt. 
In 2009 was sprake van zes territoria en in 2012 van negen.
Winterkoning (3, 16)   Vergeleken met 2014 is het aantal territoria van de Winter-
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koning ruim vervijfvoudigd in Polder IJdoorn. Dat heeft waarschijnlijk twee oorzaken. 
Allereerst is de afgelopen jaren sprake geweest van zachte winters na enkele juist wat 
strengere winters. Daardoor is de stand waarschijnlijk hersteld. Daarnaast is de opslag 
van struiken sterk toegenomen in het gebied, met name rond de kleine polder. Daar 
bevinden zich dan ook alle territoria. Midden jaren negentig werden maximaal drie 
territoria vastgesteld.
Snor (4, 8)   Zeven van de acht territoria lagen rond het meertje IJwind. Vergeleken 
met 2014 is de stand verdubbeld. Niet eerder werden zoveel territoria vastgesteld van 
deze Rode Lijstsoort in Polder IJdoorn. 
Rietzanger (80, 122)   In 2014 kende de Rietzanger al een hoge stand. Met 122 
territoria in 2017 is het de talrijkste broedvogel van het gebied. Vrijwel alle territoria 
liggen in de buitendijkse rietlanden. Ook in ruige begroeiing op de dijk ronde de grote 
polder zijn enkele territoria aanwezig.
De recordstand van Snor en Rietzanger in het gebied heeft te maken met ontwik-
kelingen in de winterkwartieren van deze soorten. De laatste jaren is de hoeveelheid 
neerslag die valt in de Sahelzone toegenomen. Dit is gunstig voor Europese trekvogels 
die in het gebied overwinteren. De soorten die hier het meest van profiteren zijn Riet-
zanger en Snor (Schekkerman, 2017).
Fitis (5, 12)   Vergeleken met 2014 verdubbelde de stand van de Fitis ruim. De toe-
genomen begroeiing met struiken rond het plas-dras-gebied is een belangrijke oorzaak 
van de toename. De stand is nu vergelijkbaar met die in het midden van de jaren 
negentig toen 13 (1996) en 10 (1997) territoria werden vastgesteld.
Baardman (1, 4)   In de rietlanden in het gebied werden verspreid vier territoria 
vastgesteld, tegen één in 2014. Niet eerder konden bij een broedvogelinventarisatie 
zoveel territoria genoteerd worden in Polder IJdoorn. Al op 9 mei werd een uitgevlo-
gen jonge Baardman gezien. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de Baardman 
een lastig te inventariseren soort is met een lage trefkans en een vroege datumgrens. 
Waarnemersinvloeden en toeval spelen een relatief grote rol in de bepaling van het 
aantal territoria.
Rietgors (22, 36)   Vergeleken met 2014 is de Rietgors flink toegenomen. Nooit 
eerder werden zoveel territoria vastgesteld in het gebied. Midden jaren negentig was 
sprake van rond de 20 territoria.

Functie plas-dras-gebied voor vogels
Sinds 1997 had de kleine polder een afwijkend peilbeheer en zette men in de winter 
en in het vroege voorjaar de graslandpercelen daar plas-dras. Rond de eeuwwisseling 
begaf het dijkje rond de kleine polder het en kon water van het aangrenzende IJmeer 
bij aanlandige wind vrij naar binnen stromen. Hierdoor ontstond een permanent plas-
dras-gebied. Vanwege de hoge natuurwaarden die ontstonden en uit geldgebrek heeft 
Natuurmonumenten dat toen maar zo gelaten. Hierdoor egaliseerde de bodem, slibde 
de inlaat steeds meer dicht en kon in de zomer van 2013 vrijwel geen water meer de 
kleine polder instromen. Toen viel het gebied droog.
Na jaren van voorbereiding is Polder IJdoorn heringericht in de winter van 2013/2014. 
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Aan de rand van het plas-dras-gebied werd 
een vogelkijkpunt gerealiseerd, een lang 
gekoesterde wens van de vogelwerkgroep. 
De voorheen officieel voor bezoekers niet 
toegankelijke polder werd gedeeltelijk 
opengesteld door middel van een doodlo-
pend pad naar het vogelkijkpunt. Het gebied 
ligt op een gunstige locatie voor trekvogels,  
aan de oostkust van Noord-Holland en in 
de zuidwesthoek van het IJsselmeergebied. 
Regelmatig werden bijzondere soorten ge-
zien in het plas-dras-gebied. Gedenkwaar-
dige Amsterdamse dwaalgasten die er voor 
2017 zijn opgemerkt zijn Siberische taling 
(2006), Amerikaanse Wintertaling (2001), 
Bonapartes Strandloper (2001), Zwarte Ibis 
(4x), Flamingo (3x), Woudaap (2x), Ge-
streepte Strandloper (6x), Breedbekstrand-
loper (3x), Poelruiter (5x), Lachstern (2015) 
en Witwangstern (2x). Ook iets minder 
zeldzame soorten als Strandplevier, Grauwe 
Franjepoot en Rosse Franjepoot (2015) zijn 
er vastgesteld. In de wintermaanden is de 
Kinseldam (=Hoeckelingsdam; red), die vlak 
achter Polder IJdoorn in het IJmeer ligt, een 
belangrijke slaapplaats voor ganzen, met 
name Brandganzen. Bij een hoog waterpeil 
in het IJmeer staat de Kinseldam groten-
deels onder water en slapen veel ganzen in 
het plas-dras-gebied van Polder IJdoorn. 
In het vroege voorjaar is het gebied in 
gebruik als slaapplaats voor Grutto’s. Na het 
broedseizoen vetten er veel Grutto’s en Tu-
reluurs op voor de grote trek na het zuiden. 
Wanneer door maaiwerkzaamheden na half 
mei veel weidevogels hun jongen verliezen 
lopen de aantallen Grutto’s en Tureluurs 
die het in plas-dras-gebied komen slapen 
snel op. Soms komen er ook grote groepen 
Wulpen slapen.
Vogels die op trek zijn strijken in het plas-
dras-gebied van Polder IJdoorn kortere of 
langere tijd neer om op krachten te komen, 

Naam Aantal Datum
Casarca 2 26-May
Bergeend 45 19-Mar
Krakeend 250 16-Aug
Smient 2 2-Jul
Slobeend 210 26-Sep
Wilde Eend 40 20-Aug
Pijlstaart 3 15-Oct
Zomertaling 9 9-Aug
Wintertaling 450 15-Oct
Kleine Zilverreiger 2 6-Aug
Lepelaar 48 26-Jun
Bruine Kiekendief 5 26-Jul
Waterral 2 2-Jul
Porseleinhoen 6 27-Aug
Scholekster 26 12-Jul
Steltkluut 3 21-Apr
Kluut 120 6-May
Kleine Plevier 3 29-Jun
Bontbekplevier 10 9-May
Kievit 200 29-Aug
Bonte Strandloper 8 16-Mar
Kemphaan 150 1-Sep
Watersnip 100 29-Aug
Grutto 920 19-Mar
Regenwulp 11 16-Aug
Wulp 300 9-Aug
Oeverloper 5 11-Aug
Witgat 7 28-Aug
Zwarte Ruiter 8 2-Sep
Groenpootruiter 6 17-Jul
Bosruiter 4 25-Jul
Tureluur 300 7-Jun
Steenloper 3 27-Aug
Kokmeeuw 60 5-Jul
Kleine Mantelmeeuw 20 24-Aug
Zilvermeeuw 7 16-May
Grote Mantelmeeuw 8 25-Aug
Reuzenstern 8 6-Sep
Witwangstern 16 21-May
Visdief 4 23-Jun
Gierwaluw 80 26-Jul
Oeverzwaluw 200 17-Sep
Waterpieper 3 17-Nov

Maxima per soort vastgesteld in
plasdrasgebied Polder IJdoorn in 2017
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even uit te rusten of op te vetten. De waterstand in het plas-dras-gebied bepaalt of 
het vooral om eenden gaat of om steltjes. In Tabel 2 is voor een aantal soorten een-
den en steltlopers het maximale aantal vogels gegeven dat op enig moment in 2017 
aanwezig was (bron Waarneming.nl). Aardige soorten waarvan in 2017 maximaal één 
exemplaar tegelijk werd waargenomen in het plas-dras-gebied zijn Roerdomp (aug), 
Goudplevier (aug), Zilverplevier (april, mei en sept), Kanoet (april en aug), Kleine 
Strandloper (mei en juli), Krombekstrandloper (juli t/m sept), Bokje (april), Rosse 
Grutto (juli), Grauwe Franjepoot (aug t/m 1 okt), Dwergmeeuw (juli), Zwartkopmeeuw 
(juli) en Geelpootmeeuw (juli). In werkelijkheid maken veel meer vogels gebruik 
van het gebied dan je op grond van de cijfers van Tabel 2 zou verwachten. Recent 
onderzoek in de Everdingerwaard toonde bijvoorbeeld voor Grutto’s aan dat wel bijna 
tweemaal zoveel vogels van het gebied gebruik maakten als de maximale aantallen die 
geteld werden op de slaapplaats (Altenburg et al, 2017). In de trektijd is de turnover 
hoog. Vogels komen aan, blijven een paar dagen en vertrekken weer. Hierdoor is een 
relatief klein gebied als Polder IJdoorn van groot belang voor trekvogels, temeer om-
dat dit soort gebiedjes schaars zijn in de omgeving van Amsterdam.

Conclusie  Polder IJdoorn is een bijzonder vogelgebied onder de rook van Amster-
dam. De toekomst zal uitwijzen of het behouden kan blijven als belangrijk weidevo-
gelgebied. Op dit moment is Polder IJdoorn van groot belang voor moerasvogels en 
doortrekkende steltlopers en eenden. Ook vervult het een functie als slaapplaats voor 
Grutto’s en soms ganzen.

Literatuur   Altenburg, J.F., M. Huizinga & J. Loonstra. Frequente tellingen en 
kleurringaflezingen illustreren het belang van de Everdingerwaard voor Grutto’s. 
Limosa 90 (2017): 3-12. Groen, F.M. van, 2014. Broedvogels van Polder IJdoorn, In-
ventarisatie 2014 en vergelijking met oude gegevens. Vogelwerkgroep Amsterdam.
Groen, F.M. van, 2017. Broedvogels van Polder IJdoorn, Inventarisatie 2017, Van der 
Goes en Groot, Alkmaar, G&G-rapport 2017-57. Schekkerman, H. Sahel-neerslag en 
Nederlandse broedvogels: een verkenning op basis van het CES. Sovon-nieuws 30-4, 
december 2017.
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Het nieuwe jaar begon met spetter-
ende soorten als Kuifaalscholver, 
Koereiger en Strandleeuwerik. Verder 

is de sijzeninflux nog steeds zichtbaar, en 
laten de burgemeesters zich ringen. De win-
ter is zacht tot eind februari, dan maakt de 
snijdende oostenwind het vogelen een stoere 
hobby. Tot de eerste dagen maart vriest het 
ook nog eens flink, dat zorgt voor een flink 
aantal waarnemingen van Houtsnip.

Zorg dat je je waarnemingen van het 2e 
kwartaal 2018 tijdig hebt ingevoerd op waar-
neming.nl. Voeg bij interessante waarnemi-
ngen zoveel mogelijk informatie toe, zoals 

aantal, geslacht, kleed, gedrag en telmethode. En bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een 
bewijsplaatje of een geluidsfragment.

WATERVOGELS

Hoge aantallen van Toendrarietgans: 9/1 250 in oostelijke richting over Oud-Zuid (AD), 13/1 
Vijfhuizerweg Schiphol 300 t.p., op 17/1 nog 100 (Piet van Vliet, WP). 
In januari worden redelijk veel waarnemingen gedaan van overvliegende Kleine Rietganzen; 
hoogste aantallen: 6/1 116 naar oost over de Osdorper Binnenpolder (Han Jacobs), 28/1 70 
naar noord over de H&B-polder (EdB, RivD). Op 6/1 38 t.p. in de Gouwzee (FvG) en op 4/2 
26 t.p. aan de Bloemendalergouw (WS). 
Op 4/2 wordt een hybride Kolgans x Dwerggans waargenomen tussen Holysloot en de Blijk-
meer (EdB, RivD). Helaas geen zuivere, maar wel een mooi beest. 
Op 13/1 wordt zowel op Marken als in Polder de Rondehoep 1 Rotgans waargenomen (JA, 
FvG). In de periode 29/1-4/2 bevindt zich in Waterland ieder geval 1, en mogelijk 2 vogels, 
resp. aan de Liergouw, de Bloemendalergouw en de Durgerdammergouw. Op 15/1 is er een 
claim van een grote groep van 80 à 100 vogels in De Broekermeer, helaas zonder foto (Je-
roen van Paridon). Op 31/3 nog 1 ex. In Binnen-/Buitengouw (WvdS). 
In de Blijkmeerpolder wordt op 28/1 een Roodhalsgans gezien (Sabine Takkenberg). Een dag 
later is deze ook nog aanwezig (WP, Erik Hölscher). Daarna wordt de vogel pas weer gevon-
den op 17/2 (AB, WS), tenzij het een ander is natuurlijk. 
Tot 26/2 worden max. 5 Wilde Zwanen waargenomen in de Aetsveldsche Polder. Soms ko-
men ze plots uit één van de diepe sloten tevoorschijn, en zijn dan ook zo weer weg. 

Waarnemingen januari-maart 2018
Ellen de Bruin
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Sijs, Kalfjeslaan, 3 maart 2018
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Gaat de Kleine Zwaan een zeldzame soort worden in de regio? De wereldpopulatie is niet groter dan 
15.000 en dit aantal neemt in rap tempo verder af; het is gehalveerd sinds de jaren ’90 van de vorige 
eeuw. Het aandeel jongen is al vele jaren te laag om de sterfte onder de volwassen vogels te compenseren. 
Landelijk gezien nemen de waargenomen aantallen al af vanaf 1995. Ook trekken de vogels eerder weg dan 
voorheen, soms al in december, en verblijven dus steeds korter in ons land. Daarentegen neemt het aantal 
overwinteraars in de Griekse Evros Delta toe (bron: sovon.nl en vogelbescherming.nl). Regionaal gezien is 
met name het verloren foerageergebied in de Bloemendalerpolder een belangrijke factor; in sommige jaren 
waren daar soms honderden te zien. Hoogst waargenomen aantal in dit gebied is 490 op 9/2/2005 (Carel 
de Vink), het laatste aantal boven de honderd (260 ex.) op 18/12/2009 (Christian Brinkman). Ook in de 
Bovenkerkerpolder, voorheen een belangrijk gebied voor de overwinterende Kleine Zwaan, is deze afname 
te zien (laatste aantal boven de honderd 
23-12-2011, AD). Dit jaar is de soort zelfs 
nog niet waargenomen hier, in najaar 2017 
slechts twee ex.
In onderstaande grafiek de regionale af-
name door de jaren heen (op de verticale as 
het aantal waargenomen exemplaren, dit is 
wel inclusief dubbeltellingen).

De Gierzwaluw

43

Waarnemingenrubriek

FO
TO

: H
AN

S 
N

IE
KU

S

Kleine Zwanen bij Muiden, 16 januari 2017
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Op 1/1 en 14/1 wordt 1 Kleine Zwaan gezien in de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD, FvG). Op 
10/1 vliegen er 8 over de Bloemendalerpolder (WS) en op 25/1 19 naar NO over Polder de 
Rondehoep “vliegen in de richting van de Ouderkerkerplas en dalen daar” (MK). 
Op 8/2 lijkt een Nijlgans een geschikte nestgelegenheid gevonden te hebben in een havikshorst 
in de Oeverlanden van het Amsterdamse Bos “bezig met renovatie en herinrichting” (GK). 
De eerste Zomertaling, een mannetje, wordt gezien op 22/3 in het Diemerpark (SN). 
Hoogste aantal van Pijlstaart is 18 in Polder IJdoorn op 20/3 (SH). Krooneend max. 17 op 
23/3 op Zeeburg (WP). 
In de periode van 7/1-18/1 is er een vrouwtje Witoogeend aanwezig in de Haven Ballast 
“ook bekende kruising zwemt nog rond” (Hans van Oosterhout). 
Hoogste aantal van Topper: een schatting van 200 vogels op de Gouwzee op 2/2 (EdB). 
Op 9/1 zitten er 2 Grote Zee-eenden op de Gouwzee “waarschijnlijk man en vrouw, maar de 
afstand was te groot om geslacht goed te bepalen” (WvdS). In de periode 19/1-29/1 wordt er 
steeds 1 mannetje tegelijk gezien, afwisselend op 2 verschillende plekken in de Gouwzee. 
Hoogste aantal van Nonnetje: een schatting van 400 vogels op de Gouwzee op 25/1 (FvG). 
Op 30/1 wordt in het Kinselmeer een mannetje waargenomen “verorberde met enige moeite 
een kikker”, fraai vastgelegd op de foto (MS). Hoogste aantal Brilduiker 110 IJmeer op 17/2 
(FvG), Grote Zaagbek 30 Gouwzee op 6/1 (FvG) en Middelste Zaagbek 9 op 6/1 IJburg (GvD). 
Op 14/1 tijdens een Midwintertelling zwom er kortstondig een Roodhalsfuut op het IJmeer 
bij Muiden (EdB, RivD). Vanaf 7/3 bevindt er één aan de oostkant van de Vijfhoek (gevon-
den door SN); aanwezig tot 20/3 en op 24/3 en 31/3 op een iets andere locatie, resp. IJburg 
en Overdiemen (resp. SN en HvdR). 
Tot 16/2 zijn er max. 2 Kuifduikers aanwezig in de Haven Ballast bij de Vijfhoek, hier aan-
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Roerdomp in de Middelpolder, 5 maart 2018
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wezig vanaf 28/12/17. Op 5/1 en 6/1 1 ex. in het IJmeer t.h.v. het Kinselmeer (AS, Edial 
Dekker) en vanaf 27/3 zeker 2 t.h.v. de Blijkmeer (WvdS e.a.). 
Geoorde Fuut is tot 4/2 op IJburg gezien met max. 4 ex. op 5/1 (AS) en op 25/2 en 7/3 nog 
1 ex. (ZH, WvdS). Deze vogels worden soms ook waargenomen vanaf de Vijfhoek. Op 6/1 
zijn er 6 op de Gouwzee, gezien vanaf de dijk naar Marken (WvdS) en op 18/2 maar liefst 11 
op het IJmeer t.h.v. Muiden, “ook baltsend” (Ton Holsink). In de periode 12/1-12/3 zwem-
men er max. 2 in de Haven Ballast. Vanaf 29/3 max. 5 in het IJmeer t.h.v. de Uitdammer Die 
(NA, WP, SH) .
Op 27/2 staat er een 2kj flamingo op het ijs op het Landje van Geijsel (Arnold de Gelder). 
De vogel heeft een kleurring waardoor we weten dat het om een Chileense Flamingo gaat, 
afkomstig uit het Zwillbrocker Venn. 
Nog steeds 2 Ooievaars in hartje Weesp op 1/1 “ze zijn er dus nog. Het vuurwerk van de 
jaarwisseling lijkt geen effect te hebben. Gelukkig!” en 13/1 “Beide beesten slapen kennelijk 
nog steeds in Weesp” (Onno Wildschut). 
De eerste Lepelaar wordt gezien op 18/2 op het Landje van Geijsel “landde op ijs maar dat 
was wel erg koud en glad, dus meteen weer opgevlogen richting noord” (WvdS). Hoogste 
aantal op de Kinseldam is 50 op 31/3 (AJ). 
In dit 1e kwartaal wordt de Roerdomp gezien op de bekende plekken: Middelpolder, Schin-
kelbos, Botshol, Vijfhoek en Waterland. Een opvallende waarneming van een naar zuid 
vliegende vogel op 17/2 boven een sloot in Geuzenveld (Guus Jenniskens); vervolgwaarne-
ming in Park de Kuil, niet zo gek ver hier vandaan, op 12/3 (P. Derks). In de Middelpolder 
wordt op 6/1 het jachtgedrag van de soort filmisch vastgelegd, met de toelichting “ik had 
nog nooit een jagende Roerdomp gezien en was verrast door de manier waarop hij, terwijl 
hij zijn nek bijna horizontaal hield, telkens zijn snavel als een soort detectiestokje in het 
water stak, de kop wat schuin, één oog vlak boven het wateroppervlak. Hij wroette zachtjes, 
duwde de vegetatie een beetje opzij, en ving op die manier zeker twee vissen” (GvD). 
Op 3/1 is er een Koereiger aanwezig in de Middelpolder (MK), dezelfde locatie als in decem-
ber 2016. Tot en met 6/1 pendelt deze vogel heen en weer tussen deze locatie en de Groot-
Duivendrechtsche Polder aan de andere kant van de Amstel. 
Slaapplaatsen Grote Zilverreiger: 2/1 Kruitbos 16 ex. (RB), 30/1 en 7/2 Uitdammer Die resp. 
17 en 34 ex. (Frank Visbeen). 
Een moeilijk terug te vinden Kleine Zilverreiger bevindt zich op 26/1 en 25/2 in Ouder-
Amstel (Pierre van der Wielen, AG), ten oosten van de A2 t.h.v. de ArenA. Op 30/1 en 21/2 
zit de vogel in de Groot-Duivendrechtsche Polder (Addy van Overbeeke, AJ), op 25/3 in de 
Middelpolder (MK). Van Schiphol komt een melding op 31/3 (PM). 
Op de 1e dag van het jaar zit er een 2kj Kuifaalscholver aan de Valentijnkade, vlak onder 
het Flevopark (FvG). De vogel maakt soms een kwieke, maar daarna toch weer vermoeide 
indruk. Ook op 2/1 wordt hij nog gezien, daarna niet meer. De vogel heeft een groene kleur-
ring en blijkt afkomstig van Isle of May, Schotland. Hij is daar geringd op 17/06/17 en voor 
het laatst gezien op 31/10/17. Waarschijnlijk is de vogel door de harde noordwestenwind 
- 8Bft - naar binnen gewaaid. Achteraf blijkt dat de ring ook al op 8/12/17 is afgelezen op 
een 5e etage van een appartement op de Silodam aan de Houthavens (Monique Harthoorn). 
Het is het 10e geval van deze soort in de regio Amsterdam sinds 1939 (med. RV). 

Waarnemingenrubriek
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ROOFVOGELS & UILEN

De tweede helft van maart levert Rode Wouwen op: op 15/3 Slotermeer (PM), 26/3 Monnick-
endam (Jurrian Boutsma), 27/3 Buitenveldert (Jan Mudde) en 29/3 Uitdammerdijk (SH, WP). 
Op 28/2 vliegen er 2 Zeearenden boven de Vijfhoek, 1 adult, “15 minuten later luid roepend 
toen er een 3kj bij kwam” (SH).  Mogelijk al eerder 1 ex. boven de Indische Buurt op 25/2: 
“Grote roofvogel, voornamelijk uit vleugel lijkend te bestaan, rechthoekig silhouet (enigszins 
als donkere ooievaar), joeg ondanks cirkelen op forse hoogte toch alle meeuwen ter plekke 
in grote paniek de lucht in. Belagende Zilvermeeuwen leken erg klein in verhouding” (ZH). 
Op 20/3 een onvolwassen vogel opvliegend van de Vijfhoek en op 26/3 t.p. in Haven Ballast 
(beide WvdS). In de tussenliggende periode (23/3 en 25/3) gezien in Waterland (Ruud Brou-
wer, SH). 
Op 18/2 tijdens een vaarexcursie met prachtig zacht winterweer vloog een Bruine Kiekendief 
over het Ilperveld (EdB, RivD). In hetzelfde gebied verblijven langere tijd minimaal een man-
netje en een vrouwtje Blauwe Kiekendief, waarnemingen tussen 16/1 en 9/3. Verder wordt 
deze niet-algemene roofvogel gezien op Schiphol, het Schinkelbos en in de Osdorper Bin-
nen- en Bovenpolder. Aan het einde van de periode nog 2 waarnemingen in Waterland.
Vanaf 12/1 verblijft er een vrouwtje Smelleken langs de weg Tweeduizend El, Schiphol. 
Waarnemingen op andere plekken zijn er in januari: IJmeerkust t.h.v. Kruithoorn en Durger-
dam en op 25/3 in de Blijkmeer. 
Gehele periode op Schiphol 1 adulte man en 1 adulte vrouw Slechtvalk aanwezig, waarvan 
er 1 op 13/1 een Kramsvogel slaat (RR); op 30/1 en 4/2 een onvolwassen vogel (RR, Pim de 
Nobel). Territoria die genoemd worden: Hemhavens, Buitenveldert, Amerikahaven, West-

Blauwe Kiekendief in het Ilperveld, 9 maart 2018
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poort, De Omval, ArenA, Rembrandtpark, Slotervaart, Lelylaan. Een jaar geleden stonden 
hier ook ZuiderAmstel en IJburg bij. Op 25/1 wordt een 3kj vrouw verjaagd door het aan-
wezige stel in de Amerikahaven “deze valk, ANJ, geringd 2016 in De Mortel, kwam even 
buurten. Man LL en vrouw 2FC waren het er niet mee eens en noopten haar tot vertrek” 
(RBos). Info uit Buitenveldert: 27/1 “voor het eerst dit seizoen een der valken weer in de 
kast, bezig met het uitdiepen van een nestkuiltje” (RV); 1/2 “via de webcam mooi de hof-
makerij gezien. man LF graaft verder aan de kuil in de kast en staat een hele poos op het 
rooster om het wijfje BL te lokken. Ze komt inderdaad een kijkje nemen. Hij is veel kleiner 
dan zij en neemt dan ook schielijk de benen als ze krijsend de kast binnenkomt” (RBos). 
Een Kerkuil wordt gefotografeerd op de Uitdammerdijk t.h.v. het Kinselmeer op 15/2 tijdstip 
18:25 (JA). 
Velduilen worden gezien op Schiphol op 19/1 en 29/1 (Robert Kraaijeveld, Ruben Fijn). Op 
21/1 een vogel bij de plasjes Distelweg “vermoedelijk opgestoten uit het terrein door man 
met hond. Werd voorts weggepest door een groep meeuwen” (RV). Langs de Poppendammer-
weeren een vogel op 22/3 (MSc). 

STELTLOPERS

Hoewel de meeste Kluten zuidelijker vertoeven, worden er een paar gezien deze winter: 8/1 
en 22/2 in de Bovenkerkerpolder (AS, René Wolbers), 19/1 Kinseldam “belaagd door Pon-
tische Meeuw” (EdB), 19/2 Legmeerpolder (EV); iedere keer steeds 1 ex. Hoogste aantal 29 in 
Polder IJdoorn op 26/3 (SH). 
Een Bontbekplevier is aanwezig aan de Broekergouw op 22/2 (René Vos). Op 4/3 en 5/3 max. 
2 vogels op het Landje van Geijsel (JA, WvdS) en op 9/3 in Ilperveld (EdB, NA). 
De eerste Kleine Plevieren, 2 stuks, worden gezien in de Middelpolder op 22/3 (Riek 
Dutscher). 
Houtsnip wordt vooral gezien in het Schinkelbos (5/2-21/2) met een schatting van 8 op 3/3 
tijdens strenge vorst (Pim Rijk) en omgeving Vijfhoek (1/1-28/2). De kou begin maart zorgt 
voor veel waarnemingen van deze soort. 
Ook Bokje wordt vooral gezien in het Schinkelbos (1/1-21/2) en daarnaast in omgeving 
Schiphol (1/1-25/2) en op IJburg (21/1-30/1). 
Voordat de honderden Grutto’s zich weer vertonen, worden de eerste 14 ex. gezien op 3/2 
op het Landje van Geijsel - waar anders (WP). Daar zit direct al een geringde vogel tussen. 
Op de website is onder Wetenswaardigheden te vinden hoe je deze ringen kunt aflezen en 
doorgeven. 
Een Zwarte Ruiter laat zich zien op het Landje van Geijsel op 5/3, 9/3, 12/3, 22/3 en 31/3 
(WvdS, WS, Lennart van Z., Ivan Appel, AS, AB). 
Waarnemingen van meer dan 1 Witgat: 3 ex. op 16/2 en 18/2 in de Waterlandtak, een 
nieuw “natuur”gebied tussen Muidertrekvaart en de A10 (EdB, RivD), 2 ex. in de Bovenkerk-
erpolder in de periode 4/1-1/2 en op 17/2 omgeving Kruithoorn (WvdS). 
Op 24/3 worden in totaal 10 Kleine Strandlopers op Marken waargenomen (Ton Denters). Het 
is de 10e maartwaarneming in de regio. 
Bonte Strandlopers worden in het begin met name in Waterland gezien, met een max. van 14 
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aan de Rijperweg op 22/2 (SH). Vanaf 14/2 op het Landje van Geijsel met max. 7 op 11/3 (LIJ). 
Hetzelfde geldt min of meer voor Kemphaan: max. 12 aan de Rijperweg op 23/2 (MS). Daar-
buiten 2 januariwaarnemingen: 10/1 Bovenkerkerpolder 2 ex. (AJ) en 13/1 Polder de Ronde-
hoep 3 ex. (FvG). Vanaf 20/2 op het Landje van Geijsel, max. 85 op 25/3 (Fons de Meijer). 

MEEUWEN & STERNS

Eén waarneming van Zwartkopmeeuw in februari: op 17/2 een adult winterkleed langs 
Tweeduizend El, Schiphol (Ed Veling). Daarna worden de eerstvolgende pas gezien op 9/3 
aan de Overlekergouw, ca. 10 (Henri Wals); ze zijn laat dit jaar, zal wel door de kou komen. 
Op 10/1 duikt er een 2kj Grote Burgemeester aan de Amstelkade (Daan van der Hoeven). 
Waarschijnlijk dezelfde vogel die in december 2x is waargenomen. Nadat de vogel geringd 
is door Frank Majoor op 14/1 is de vogel er nog maar sporadisch gezien, met een uitstapje 
op 16/1 naar de Middelpolder (Els Trautwein); laatste waarneming in de stad 19/1. Op 21/2 
wordt een 2kj, waarschijnlijk een andere vogel, gezien op de Sloterplas (Garry Bakker). 
Waarschijnlijk dezelfde vogel is regelmatig te zien aan de Albardagracht. Deze blijft aan-
wezig tot 31/3. 
De 5kj Kleine Burgemeester, die qua linkervleugel en snavel nog niet helemaal volwassen 
oogt en sinds oktober vorig jaar pleistert in Stadsdeel Westerpark, wordt na 14/2 niet meer 
gezien. De vogel is geringd door Frank Majoor op 14/1 “spuuglelijke dingen overigens om 
de poten van zo’n mooie vogel” (Karel Buitenkamp op 5/2). Na de vorstperiode wordt de 
vogel op 12/3 toch weer waargenomen, op dezelfde plek (WP). Laatste waarneming 24/3. 

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN

De Patrijs wordt wederom alleen aangetroffen in het gebied rondom Schiphol. Hoogste aan-
tal is gelijk ook de 1e waarnemingsdatum van dit jaar: 9 ex. op 20/1 (AS). 
Op 12/1 en op 2/3 meldingen van overvliegende Kraanvogels in Buitenveldert: “eerst gehoord 
en vanuit mijn raam op de VU zag ik er 5 overvliegen richting ZO” en “Laag overvliegend 
oost, onmiskenbaar Kraanvogels (na de duizenden afgelopen herfst bij Diepholz)” (Rien 
Aerts). Na enorme massa’s Kraanvogels in Limburg (meer dan 40.000 op 1 plek!) volgen 
er nog een paar waarnemingen in de Amsterdamse regio: Op 8/3 ca. 25 over Kostverloren, 
Amstelveen (Wessel Peters), 11/3 10 naar oost Knp. Holendrecht (LIJ), 12/3 2 naar oost in de 
Nieuwe Meer (Marten Miske).
In de periode 28/1-10/2 zit er een vrouwtje Kleine Bonte Specht op de Vijfhoek (als eerste 
gemeld door SN). De vogel blijkt erg lastig te vinden; nog wel een waarneming op 21/3 
(WP). Op 7/2 een mannetje in een tuin in de Watergraafsmeer “klein (formaat groenling of 
vink), voorthippend op een tak, lichte buik, helder zwart-wit gestreepte rug, rood hoedje” 
(Ardine Nicolaï). Op 6/3 een vrouwtje in het Flevopark (Kit B.)
Eén waarneming van 2 Groene Spechten: op 4/1 roepend aan de Kalfjeslaan (AG), 24/3 Vijf-
hoek (René van Bruggen), 25/3 De Nieuwe Ooster (ZH). De rest van de waarnemingen betreft 
allemaal 1 ex.
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ZANGVOGELS

Tijdens de landelijke klapekstertelling op 18/2 werd er géén Klapekster gevonden aan de 
Koenenkade in het A’damse Bos (Herman Hartsink); in 1998 en 2011 zat er hier wel één. 
Wel goed dat er gekeken wordt, want ook nulwaarnemingen zijn belangrijk. 
Hoogste aantal Roek: 11 ex.  in Landsmeerderpolder op 18/2 (Martelly Krielen). Resp. 11 en 
10 nesten in A’dam-Noord 27/3 en 31/3 (RV) en de Kadoelen 30/3 (RV).
Een Pestvogel foerageert op 10/1 kortstondig op bessen in Diemen-Noord; “vrij gedrongen 
vogel, formaat spreeuw. Rossig bruin verenkleed, flinke kuif, zwart masker, donkere staart 
met geel uiteinde” (Ruud Visser). Twee dagen later worden 2 overvliegende Pestvogels 
gezien en gehoord in Diemen, aan de andere kant van de A1 (FvG).
Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats pleisteren dit kwartaal 2 Zwarte Mezen (gevonden door 
HvdR). Er wordt op 10/2 en 24/2 zang waargenomen (EV, WvdS), net als op 13/2 in het 
A’damse Bos bij de heuvel/manege (FvG), op 12/3 Schellingwoude (WvdS), 25/3 Amstel-
park (FvG) en 20/3 Beatrixpark (EV).
Op 1/1 wordt een Buidelmees waargenomen in de Volgermeerpolder (Erik Verheggen) en op 
1/3 in het Ilperveld (Onno Steendam, Ernest Briët).
Hoogste aantal Baardman: 6 ex. in de Volgermeerpolder op 6/1 (ZH).
In het Schinkelbos vliegt op 4/3 1 Boomleeuwerik in noordoostelijke richting, “mogelijk 
twee” (ChrK); ook op 6/3 vliegt er hier 1 over (RR). Op 10/3 over het Radarterrein A’damse 
Bos (WvdS) en op 12/3 over het centrum (Jan Willem den Besten). In de Lutkemeer is op 
24/3 een vogel even t.p., daarna door (RR).
Op IJburg foerageert in de periode 20/1-3/3 een mannetje Strandleeuwerik (gevonden door 
SH), soms tussen Rietgorzen. Even is er bezorgdheid dat de vogel weg is na het afgraven 
van de toplaag in het stukje waar hij graag foerageert, maar wordt een paar dagen later 
toch weer teruggevonden.
Cetti’s Zanger wordt vooral gehoord in het Diemerpark en op de Vijfhoek incl. Haven Bal-
last. De wat zeldzamere plekken zijn Botshol op 13/1 (FvG) ,12/3 (John van der Woude) en 
28/3 (Sjoerd Dirksen); en Polder IJdoorn op 5/1 (Ruud Luntz), 20/1 en 10/2 (SH), 11/3 (Lau-
rens Steijn) en 12/3 (WvdS). In de periode 22/3-26/3 een zingende vogel bij Muiden (SH, 
Nittert van de Water, Tohar Tal, GK).
Witkop(pige) Staartmezen: op 10/2 1 in De Hoge Dijk (AS) en op 2/3 in Zuidoost (Christian 
Both).
Een Siberische Tjiftjaf is mogelijk al vanaf 26/11/17 aanwezig in A’dam-Oost (ZH). De 
waarneming stond eerst nog op onzeker maar inmiddels zijn er foto’s en een geluidsfrag-
ment. Voor het laatst waargenomen op 25/2.
Hoogste aantal Vuurgoudhaan: 4 in het Sarphatipark op 5/1 (JN).
De eerste waarnemingen van Grote Lijster dit jaar zijn in het Amsterdamse Bos op 11/1 
(Mark Broeckaert) en op Landscroon 19/2 (EdB).
Eén winterwaarneming van Zwarte Roodstaart: op 21/1 een vogel aan de Tt. Vasumweg 
in A’dam-Noord (Tello Neckheim). Op 5/3 1 in de Lutkemeer (Paul Tak) en op 12/3 1 vr. in 
Uitdam (WP).
In het Schinkelbos pleistert een paartje Roodborsttapuit; waargenomen in de periode 21/1-
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25/3. Verder losse waarnemingen in Botshol en Waterland, Diemerpark, Vijfhoek/Haven 
Ballast en Polder Meerzicht
Een mannetje Rouwkwikstaart foerageert op 6/1 bij een klein plasje in Polder Nellestein 
(EdB, RivD). Op 11/3 zowel een man als een vrouw op het Landje van Geijsel (René Reekers, 
WS). Op 12/3 1 ex. in De Nes, Waterland (MSc). Een mannetje is aanwezig op 22/3 langs 
Tweeduizend El (RR).
Op 4/3 wordt er een Oeverpieper gemeld op de dijk naar Marken (Hans Kuperus), op 7/3 
op IJburg (EdB). In de periode 23/3-30/3 een vogel langs de Uitdammerdijk (gevonden 
door AS). Op 30/3 een vogel op de dijk naar Marken (LIJ). Op 31/3 een vogel langs de Pop-
pendammergouw “Donkere pieper met grauw/groenige bovendelen. Geen duidelijke wenk-
brauwstreep. Donkere poten. Wel vreemde locatie.” (AJ).
Het grootste aantal Kepen is een groepje van 15-30 ex. in Lijnden 20/1, 27/1 en 9/2 (AS, RR).
Enorm veel meldingen van Sijs; waren er in 2017 nog geen 40 waarnemingen in het eerste 
kwartaal, dit jaar zijn dat er ruim 360. Het hoogste aantal dat gemeld wordt, is 150 in het 
Science Park op 14/1 “grote groep, voornamelijk Sijs maar ook Putter en barmsijs”(ZH). 
Hier en daar wordt een Kleine Barmsijs gemeld, maar de Grote Barmsijs is in de meerderheid; 
hoogste aantallen: 6/1 Sarphatipark 75 (JN), 14/1 Botshol 100 (Robert van der Meer), 21/1 
IJburg 85 overvliegend (ChrK; op hetzelfde tijdstip gemeld als barmsijs spec. door FvG). 
Vorig jaar 64 waarnemingen in het 1e kwartaal, nu 184.
Op nieuwjaarsdag wordt een Kruisbek gehoord aan het einde van de Bosbaan (Bas La-
gerveld). Dat is dan gelijk de enige waarneming in dit kwartaal.
Een record aantal Appelvinken is op 29/1 te vinden bij het klein kinderbad/speelweide in het 
Amsterdamse Bos: 30 stuks (WvdS). Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats zit voor langere tijd 
een groep met het hoogste aantal 25 op 9/2 (ook WvdS).
In de periode 30/1-9/2 verblijven er 2 Sneeuwgorzen langs de dijk naar Marken. Ze waren 
daar al eerder gezien op 17/12/17. Meestal wordt er maar 1 ex. gezien, maar op de foto’s is af 
en toe duidelijk een mannetje en een vrouwtje te onderscheiden. Op 5/2 wordt het stel samen 
op de foto gezet (René Beekvelt). Op 7/3 worden er 2 gezien op Marken zelf (Lambert Prüst).

Gebruikte afkortingen
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VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 54, 2018 nr. 1
Foto’s van Lepelaars gevraagd 
Aan de Buitenliede bij Haarlem broeden de laatste jaren ca. 40 paar Lepelaars. Het 
waren destijds (2004) de eerste boombroedende Lepelaars van Nederland. Om te 
bepalen waar deze vogels foerageren wordt vogelaars uit de wijde omgeving, dus ook 
Amsterdam, verzocht foto’s van Lepelaars op te sturen wanneer daarop duidelijk de 
gele snavelvlek te zien is. Deze vlek is namelijk individueel herkenbaar. Zo kan van 
de Lepelaars van de Buitenliede in plaats van met kleurringen toch bepaald worden 
waar ze foerageren. Je kunt je foto’s mailen naar lepelaar@vwgzkl.nl.
Poelbroekpark Haarlem 
Tussen Haarlem en Vijfhuizen ligt het Poelbroekpark (15 ha.). Het bestaat uit moeras, 
vochtig grasland, struweel, bos en waterpartijen. Het wordt om de drie jaar geïnven-
tariseerd op broedvogels. In 2017 waren er territoria van o.a. Bosrietzanger (5), Gras-
mus (2), IJsvogel (1), Kleine Karekiet (22), Porseleinhoen (1) en Sprinkhaanzanger (2).

Wat vinden de buren? John van der Woude
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VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 52, 2018 nr. 1
Broedgevallen Velduil in Eempolder 
In de Eempolder zijn in 2017 twee succesvolle broedgevallen vastgesteld van Velduil. 
In beide nesten werden vijf jongen geringd. Na het uitvliegen werden ze nog lange 
tijd waargenomen. De beide nesten lagen maar 150 meter van elkaar af, maar wel aan 
weerszijden van een polderweg, die kennelijk als territoriumgrens diende. Het lokale 
boerencollectief Eemland zorgde ervoor dat de percelen met de uilen betrekkelijk 
ongemoeid werden gelaten. Het daardoor hoog opschietende gras zal bovendien extra 
muizen hebben aangetrokken. Op respectievelijk 20 juni en 4 juli hadden de jongen 
deze geboortepercelen uiteindelijk verlaten.
Oeverzwaluwen in Het Gooi 
In 2017 werden tussen de rivieren Vecht en Eem 900 oeverzwaluwnesten geteld. De 
kunstwanden van Zanderij Crailo (Hilversum) en RWZI Wolfskamer (Huizen) hadden 
beide ruim 80 bezette nesten. In Eemnes, vlakbij het Eemmeer, werd de kleiwand van 
Raboes door maar liefst 253 paren bezet.

VWG Schagen e.o. – De Tringiaan jg. 41, 2018 nr. 1
In de wijde omgeving van Schagen werden bijna 700 huiszwaluwnesten geteld, een 
nieuw record. Op één adres in Sint Maartensbrug zaten maar liefst 44 nesten. 2018 
is het jaar van de Huiszwaluw. Het wordt zo langzamerhand de moeite om vast te 
stellen in hoeverre kunstnesten aanslaan. Dat lijkt nog steeds niet echt duidelijk het 
geval.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 50, 2018 nr. 1
Ups en downs bij de broedvogels van de zuidelijke AW-duinen 
In het zuidelijke deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen worden in vijf ‘kavels’ 
de broedvogels gemonitord, al sinds 1986. De volgende trends zijn zichtbaar.
De vogels van bos en bosranden nemen sterk toe. Voorbeelden van die toename zijn 
Boomleeuwerik en Gekraagde Roodstaart, terwijl Boompieper zich goed handhaaft. 
Bij de vogels van struiken en struwelen doen Roodborsttapuit en Tuinfluiter het goed, 
maar Fitis en Grasmus dalen sterk, en van de dertig territoria van Sprinkhaanzanger 
is vrijwel niets meer over. De spectaculaire afname van Fitis is waarschijnlijk te wij-
ten aan overbegrazing door Damhert, want Fitis broedt in hoog gras. 
De Rode Lijstsoorten Nachtegaal, Kneu en Graspieper doen het slecht, voor alledrie 
geldt een halvering van het aantal territoria in het nieuwe millennium. Dit zal te wij-
ten zijn aan de afname van struweel door a: het bestrijden van Amerikaanse Vogel-
kers, b: het verwijderen van Duindoorns om het zand meer ruimte te geven, en c: de 
sterke toename van Damhert. 
De Rode Lijstsoorten Zomertortel, Paapje, Wulp en Tapuit zijn al langer geleden ver-
dwenen uit het gebied.
Hopelijk kunnen de negatieve trends worden omgebogen nu Damhert wordt beteugeld 
en de meeste natuurontwikkelingsprojecten hun voltooing naderen.
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