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Van de redactie Roely Bos

De Gierzwaluw

Begin januari zat ik 
aan mijn eettafel met 
uitzicht op onze ach-

tertuin te werken. Noodge-
dwongen, want wij hadden 
werkzaamheden in ons huis 
en ook mijn studeerkamer 
werd onder handen genomen. 
In de tuin hadden wij wat vo-
gelvoer hangen. En terwijl ik 
mijn teksten inklopte achter 
mijn laptop, had ik ook goed 
uitzicht op de dynamiek die 
zich daar in de eigen achter-
tuin afspeelde. Het was flink 
koud en de pinda’s en zaadjes 
werden goed bezocht. Ik zag 
en hoorde onder meer drie 
mezensoorten (Kool-, Pimpel- 
en Staart-), vier kraaiachtigen 
(Kauw, Ekster, Gaai en Zwarte 
Kraai), Winterkoning, Roodborst, Goudhaantje, Merel, Grote Alexanderparkiet, Hals-
bandparkiet en Houtduif.
Twee jaar geleden hadden wij hier een Door-Leden-Voor-Leden-lezing over interspe-
cifieke broedzorg, waarbij één vogelsoort de zorg op zich neemt voor de jongen van 
een andere soort. Dat kennen wij natuurlijk van de Koekoek, maar het praatje en de 
foto’s van de sprekers gingen over een Winterkoning die de pleegzorg op zich had 
genomen van een nest jonge Merels (samen met de ook aanwezige merelouders). Ver-
volgens bracht de Winterkoning ook nog een eigen nest groot (zie voor een verslag 
de Gierzwaluw van mei 2016).
Wat ik nu in de eigen tuin zag, betrof echter - wat ik zou willen noemen - interspe-
cifieke samenwerking tussen verschillende vogelsoorten. Er werd - althans dat wil ik 
graag geloven - ‘echt’ onderling samengewerkt tussen verschillende soorten vogels. 
Met name de nylon netjes met pinda’s die ik in een boom had gehangen plaatsten 
de vogels in eerste instantie voor een uitdaging. De pinda’s zijn te groot om door de 
mazen van het netje te passen (dat is wellicht ook de bedoeling, anders vallen ze er 
uit) en er moet dus door de fijne mazen heen worden gepikt om kleine stukjes af te 
hakken. Ik overwoog nog om de netjes open te knippen en de inhoud uit te strooien, 
maar dat was niet nodig. 

Net een halve dag uit Thailand terug, van vochtige warmte en hitte naar sner-
pende vrieskou op 1 maart, bekijk ik de waarnemingen in Amsterdam van de 
laatste dagen. De Grutto’s hebben zich schielijk teruggetrokken zie ik, hun 

komst was me aangekondigd, maar ik moet geduld hebben. Nog geen ei gemeld bij 
de Slechtvalken, die kijken ook wel uit met deze kou, al herinner ik me beelden van 
een broedende Slechtvalk die onverhoeds ingesneeuwd raakte, maar stoïcijns bleef 
zitten op haar ei. De meteorologische lente heeft vandaag zijn intrede gedaan, maar 

zo koud als het nu is is het 
in geen jaren geweest. Nee, 
dan de jaren vijftig en zestig 
;-).  Hoe het toen de vogels 
verging weet ik niet, want 
ik vogelde nog niet, maar 
ingevroren eenden kan ik 
me uit later dagen nog wel 
herinneren. Zo ver komt het 
deze dagen niet, er is alweer 
dooi voorspeld. Die lente, 
die moet komen. Opwinding, 
groepen invallende stelt-
lopers, gejubel en gebalts. 
Daar is het wachten op, dan 
kunnen wij vogelaars weer 
massaal het veld in.

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Algemene Ledenvergadering Marion de Groot

De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld en wordt nu gehouden op woensdag 
25 april op de bekende locatie in de Eerste Helmersstraat 106 M. In deze vergade-
ring staat, naast de reguliere bespreekpunten van de jaarvergadering, de afgesproken 
aanpassing van onze statuten op de agenda. Het uitwerken van de nieuwe tekst door 
de notaris neemt meer tijd dan gedacht, maar op 25 april kunnen we het voorstel dan 
toch echt bespreken. De uitnodiging en stukken krijgt u tijdig toegestuurd.
Voor de definitieve vaststelling zal een tweede vergadering nodig zijn; daarvoor heb-
ben we woensdag 16 mei gereserveerd.

Meer is beter
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Broedende ondergesneeuwde Slechtvalk, Veldhoven, 30 maart 2013
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Het begon met twee Eksters die bij toerbeurt wild op een netje begonnen in te hak-
ken. Mijn eerste reactie was nog van: “Hé, jullie slopen de boel!” en “Zo blijft er niks 
over voor de kleine vogeltjes!”, maar die verontwaardiging maakte al snel plaats voor 
bewondering over hun volharding en vindingrijkheid. Gezeten op de tak waaraan 
het rijk gevulde netje was opgehangen, hengelde de Ekster eerst met snavel en poot 
het netje op en trok het strak tegen de tak waaraan het bungelde. Soms lukte het om 
het netje over de tak heen te leggen, waarna het hakken begon. Als de één moe werd 
(of als de ander het welletjes vond), nam nummer twee het over en zo wisselden zij 
elkaar af. Onder de boom verzamelden zich Merel, Houtduif en soms ook de niet-
hakkende Ekster die de gevallen stukjes pinda opzochten en oppeuzelden. 
Maar toen kwam het: in dezelfde boom streken ook neer Gaai, Kauw en Halsbandpar-
kiet. En hoewel de ene soort best dominanter kan zijn dan de andere, had ik op een 
gegeven moment Ekster, Kauw en Halsbandparkiet die naast en om elkaar heen zaten 
en om de beurt een poging waagden en elkaar ook afwisselden bij het betere hak- en 
breekwerk! Soms schrokken ze op van onverwacht lawaai en was de boel gevlogen. 
De Kool- en Pimpelmeesjes waren dan als eerste weer terug om van de luwte gebruik 
te maken om hun deel op te eisen.
Hoe liep het af? Op een gegeven moment scheurde het netje open en viel de pinda-
bonanza op de grond en was korte tijd daarna verdwenen. Of, wie weet, groeit er in 
de achtertuin straks een pindastruik? Intussen heb ik een nieuw netje opgehangen en 
herhaalt het spektakel zich!
Dit inleidende verhaaltje over mijn achtertuin is natuurlijk een metafoor, een beeld-
spraak, voor onze vereniging, de Vogelwerkgroep Amsterdam, waarin ook vogels van 
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diverse pluimage samenkomen en soms zelfs samenwerken! Zo ook weer het afgelopen 
jaar! Ik telde alles bij elkaar weer enige tientallen excursies, jeugdexcursies en lezingen, 
een uitverkochte cursus, activiteiten op het gebied van bescherming en veldwerk/tel-
lingen, de prachtig uitgegeven Gierzwaluwen, de website, en het standwerk in de parken 
(vaak in samenwerking met IVN). Namens het bestuur wil ik graag alle vrijwilligers be-
danken die het allemaal mogelijk hebben gemaakt: de leden van de diverse Commissies, 
maar ook eenieder die ad hoc voor onze vereniging de handen uit de mouwen steekt.
Ook buiten het directe zicht van de leden speelt zich een hoop af: 
Alle oude jaargangen van De Gierzwaluw zijn inmiddels ingescand en worden binnen-
kort digitaal ontsloten. Het is straks mogelijk oude jaargangen te lezen en te doorzoe-
ken op bijv. vogelsoort, gebied en auteur. Binnen afzienbare tijd gaan ook de nieuwe 
Gierzwaluw-nummers en andere correspondentie met de leden digitaal. Dat is een 
uitkomst van de gehouden ledenraadpleging. Let wel: wie dit niet wil, krijgt gewoon 
papier. Achterliggende gedachte is echter wel om ons papierverbruik en ook de daarmee 
gepaard gaande forse kosten in te perken. 

De notaris is inmiddels aan het werk met een aanpassing / modernisering van onze sta-
tuten. Daarin onder meer de inrichting van een jeugdlidmaatschap (ook een wens van 
de leden). Het bestuur hoopt een eerste concept vóór of op de aanstaande ledenvergade-
ring aan de leden te kunnen presenteren. 
De pilot met spontane korte vogelexcursies in de eigen buurt (het zogenaamde ‘postco-
de-ommetje’) loopt als een tierelier en smaakt naar meer! 

Last but not least: hoewel grote inzet van met name de Commissie Bescherming het 
bosje aan de Zuidas waarin de Boomvalk broedde niet heeft kunnen redden, zitten wij 
nu wel aan tafel bij het projectbureau Zuidas van de gemeente Amsterdam om mee te 
praten over de vergroening en het vogelvriendelijker maken van de Zuidas. Eén van 
onze leden adviseert mee over het creëren van geschikte nestgelegenheid (voor onder 
meer Huismus en Gierzwaluw) in de te bouwen nieuwbouw.
Er is binnen onze vereniging voor elk wat wils, en wie dat wil komt meerdere keren per 
maand aan bod binnen onze vereniging! Het nieuwe jaar is kersvers begonnen, maar 
afgelopen zondag 7 januari was er al een zonnige (maar wel heel koude) fietstocht in 
Oost, via Diemerpark en Vijfhoek naar het Haventje van Ballast. Onderweg onder meer 
Appelvink, Slechtvalk, Kuifduiker, Brilduiker, Pijlstaart, Krooneend, Nonnetje, Grote 
Zaagbek en Havik. 13 en 14 januari was er de jaarlijkse Sovon-winterwatervogeltelling 
waar veel leden aan meedoen. De week daarna een fietstocht naar de vogels in Water-
land en tussendoor nog de Nieuwjaarsborrel met de traditionele lezing Voor en Door 
Leden. Tel daar nog bij de (iets verlate) Gierzwaluw die begin januari uitkwam en je 
beleeft vrijwel wekelijks een hoogtepuntje bij de Vogelwerkgroep Amsterdam!

(Nieuwjaarsspeech 2018 Voorzitter Vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA) – 10 januari 
2018)

De Gierzwaluw

Met veel geduld peutert deze Halsbandparkiet de pinda’s uit de silo
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Activiteiten algemeen

Strandleeuweriken aan de Friese noordkust, november 2017
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Zondag 1 april Schinkelbos  wandelexcursie 
We gaan in het Schinkelbos op zoek naar de zingende Blauwborsten en Roodborstta-
puiten. Uiteraard kijken we ook wat er nog meer te vinden is, waarschijnlijk zijn er al 
wat Rietzangers en heel misschien weer een vroege Beflijster.  Deze excursie richt zich 
met name op beginners, al is iedereen welkom.  Om 8:00 verzamelen bij de parkeer-
plaats bij het Schinkelbos (aan parallelweg t.o. Bosrandweg) en we gaan tegen het 
middaguur of eerder weer huiswaarts. Neem laarzen mee! Het is er erg drassig. Graag 
opgeven bij g.klerk@xs4all.nl

In april gaan we naar de delta, Zuid-Holland/Zeeland of de Biesbosch op zoek 
naar trekvogels, met bijzondere aandacht voor steltlopers.  Op 12 mei willen we naar 
Texel, tijdens de Big Day, en daar gaan we een dagje soorten scoren. We verwachten 
een flinke lijst!  In juni staat een tripje naar Groningen op stapel, we gaan naar 
het Zuidlaardermeergebied waar onder meer Witwangsterns broeden en de polder 
in om Grauwe Kiekendieven (en wie weet vinden we Steppekiekendieven) te zoeken.  
Voor augustus hebben we een rondje Noord-Holland in de planning.  Houd de 
website en de Nieuwsflits in de gaten voor de definitieve data en inschrijvingen.

Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw aan 
de Eerste Helmersstraat 106M. Betaald parkeren tot 24:00 uur. OV: tram 1, halte 
J.P. Heijestraat. Aanvang 20:00 uur; zaal open 19:30 uur. Toegankelijk voor 

leden en niet-leden. Meer informatie bij Marion de Groot, secretariaat@vogelsamster-
dam.nl, 06-13740370

Excursies: Vertrek om 08:00 uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toeganke-
lijk voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of 
regenkleding, en evt. een bandenplaksetje. Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met 
name voor auto-excursies. Vermeld hierbij naam en telefoonnummer, of je een auto 
ter beschikking hebt en hoeveel mensen er kunnen meerijden. Autokosten worden 
gedeeld, scholieren en studenten aangepast tarief. Vragen, suggesties en opmerkingen 
zijn welkom bij Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl. Neem contact op 
als je zelf een excursie wilt begeleiden. Houd voor wijzigingen in het excursieschema 
onze website in de gaten: www.vogelsamsterdam.nl.

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

Excursies

Zondag 15 april 2018, 14 uur, Hoe tel je Gierzwaluwen?  lezing 
Hoe inventariseer je Gierzwaluwen in een stad als Amsterdam? Gert de Jong en Koen 
Wonders vertellen hierover. Van Gierzwaluwen wordt altijd gezegd dat het erg moeilijk 
is om ze te inventariseren. Ze vliegen te snel, zegt Remco Daalder, en hun nesten zitten 
onzichtbaar en ver boven ons hoofd in de daken van huizen. De kenners zeggen dat ze 
sinds de jaren 70 aanzienlijk zijn afgenomen in de vooroorlogse buurten. Door gebrek 
aan harde cijfers kwam de Gierzwaluw echter nooit op de Rode Lijst, zoals de Huismus. In 
Amsterdam kwam er wel subsidie voor nestkasten en er werden veel nestkasten opgehan-
gen sinds de jaren 90. Heeft dat gewerkt? Er zijn ook overal in Nederland projecten waar 
Gierzwaluwen geteld worden. Moet je nou vliegende vogels tellen zoals in de MUS-tel-
ling, of moet je nestplaatsen tellen? In Noordwijk worden met succes al meer dan 20 jaar 
de nestplaatsen geïnventariseerd. De vraag was of dat in een stad als Amsterdam ook zou 
lukken. Nadat het Centrum was geïnventariseerd in 2013, is in de jaren daarna de rest van 
Amsterdam onderzocht, en ook Diemen en Amstelveen. In deze lezing laten we zien hoe we 
dat gedaan hebben, waar Gierzwaluwen zoal broeden in de huizen en hoeveel nestplaat-
sen we hebben geteld. Weten we nu ook hoe groot de populatie is in Amsterdam? En hoe 
zit dat dan met heel Nederland? Deze lezing is alleen voor leden van IVN en VWGA. 
Datum: 15 april 2018 – Tijd: 14.00 uur 
Plaats: Natuurfontein, Ite Boeremastraat 1, 1054 PP Amsterdam
Dit is de lezingenzaal van IVN, op het WG-terrein. Na afloop is er een borrel.

Lezingen
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Orsova, einde van de winter, lichte 
sneeuw valt op de oevers van de Donau. 
Het ijs, dat hier zwaar kruiend nog twee 
weken geleden de vaart sterk belem-
merde, is verzameld aan de overzijde van 
de rivier.
De bergen en heuvels zijn nog bedekt 
met een dikke laag sneeuw, wat de snel-

heid in het voortgaan sterk in negatieve 
zin beïnvloedt. 
Op een modderig stuk langs de weg 
naast een groep grazende schapen zie 
ik Roeken met hun snavels in de aarde 
wroeten. Het is doodstil. Wanneer ik 
door een verlaten klein dorp loop hoor 
ik voor het eerst weer vogelgeluiden. 

Van de Noordzee tot de Bosporus 7
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.

Mussen zijn bezig in de dakgoot, op zoek 
naar een goede broedplaats?, wie zal het 
zeggen.
Ik heb gehoord dat de overgang van 
winter naar lente hier snel verloopt. Na 
de mussen hoor ik nu ook de Turkse tortel 
en de Merel, hier niet per se een stads- of 
dorpsvogel.
Het lopen door velden met sneeuw, 
mogelijk ben ik de eerste die hier loopt 
sinds het is gaan sneeuwen, is zwaar en 
vermoeiend. Soms zak ik tot boven mijn 
knieën in die witte deken weg,  omdat ik 
een greppel over het hoofd zie. Op een 
struik zit een twintigtal Putters en Sijzen, 
de enige vogels van die dag.
Het is stil en er gebeurt weinig, er zijn 
nauwelijks vogels te zien. Niet zo gek 
natuurlijk als je bedenkt dat hemelsbreed 
300 km zuidelijker een mediterraan 
klimaat de omgeving bepaalt. Daar zou ik 
als vogel zeker de moeite van het reizen 
voor overhebben.

Na ruim een week te hebben gelopen kom 
ik aan in Vidin, de eerste plaats in Bulga-
rije. Het weer is compleet omgeslagen van 
winters en koud naar lente met 18ºC. Ik 
loop in t-shirt rond en zie de vogelsoor-
ten toenemen. Terwijl ik koffie drink aan 
de oevers van de Donau, de zon laag in 
mijn gezicht, zie ik iets groots en wits aan 
komen vliegen laag over het water. Het 
kan geen Ooievaar zijn, of Zilverreiger. 
Als een grote Boeing, zonder zichtbare 
vleugelslag, zweeft op 50 meter van me 
vandaan een Kroeskoppelikaan. Zo ver in 
het binnenland, in dit jaargetijde, is dit 
wel de laatste vogel die ik hier dacht te 
kunnen zien.
Dit was de winter, niet echt de moeite 
waard om hier vogels te gaan observe-
ren. Misschien dat ik door het weer, de 
overgang van echt koud naar lente, in 
een soort leemte terecht ben gekomen. 
Met maar dertig vogelsoorten was het de 
minst interessante tocht.
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Drie maanden later sta ik aan dezelfde 
oever in Vidin en herken de plek die 
ik kaal en koud heb achtergelaten niet 
meer. Alles is overdadig groen, de vogels 
zingen oorverdovend en overal zijn rup-
sen en vliegende insekten. 
Vroeg in de ochtend begint de tocht naar 
het Balkangebergte met een overdaad 
aan Nachtegalen. Het lijkt wel als of in 
elke struik een exemplaar te horen is. 
Ze laten zich zien en zingen in vol zicht 
hun lied. De volgende zanger die me de 
hele weg begeleidt is de Wielewaal. 
Het hele blik met lente- en zomervo-
gels is in een keer opengetrokken, de 
hoeveelheid vogels is enorm, net als het 
geluidsvolume, zo heb ik het nog niet 
eerder meegemaakt op mijn tocht.
Koekoek, Grauwe Gors, Bijeneter, Zwarte 
Roodstaart, klauwieren en meerdere 
soorten zwaluwen geven met hun con-

certen blijk van hun aanwezigheid.
Ik ben terecht gekomen in een van de 
armste delen van Europa. Het staat vol 
met ruïnes van bedrijven en arbeiders-
woningen die verlaten zijn. Alles is 
overgroeid, een grote massa groen waar 
vogels in kunnen gaan, nesten bouwen 
en voedsel halen. Als je door de armoede 
heen kijkt zie je een wereld die nog niet 
is uitgeput door het in cultuur brengen 
door de mens. Paarden trekken wagens 
en het veld wordt nog bewerkt met de 
hand. Alles is kleinschalig en ik maak de 
vergelijking dat hoe armer het land is hoe 
beter het ervoor staat met de vogels. 
Boven me zingen Veldleeuweriken en in 
de bomen zitten Geelgorzen. Een Raaf 
trekt in een rechte lijn naar het bos waar 
ik de Koolmees en Staartmees zie. Aan 
de rand van het bos laat een Boomleeu-
werik zijn kunsten zien, tot twee Zwarte 

Spechten als donkere torpedo’s uit 
de massa groen komen. Ze vliegen 
naar een middenin het veld gele-
gen enorme eik, waar ze precies 
in mijn zicht op de bast van de 
boom gaan zitten. Een Ooievaar 
stapt op de achtergrond door het 
bijna anderhalf meter hoge gras, 
waardoor je alleen af en toe zijn 
kop erbovenuit ziet steken.
Gierzwaluw en Alpengierzwaluw 
vliegen hier door elkaar heen. 
Ze zijn niet moeilijk uit elkaar te 
houden, want de Alpengierzwa-
luw maakt een ander geluid en 
heeft wit op zijn buik. 
Bij een stuwmeer zie ik in de rode 
aarde van de kustlijn op tien meter 
hoogte nestholen van Bijeneters. 
Ze vliegen af en aan, zitten naast 
elkaar en dan weer tegen de wand. 
Onderwijl maken ze hun zachte 
herkenbare geluid. Ik geniet van 
het ongecompliceerde leven op 
de bergpaden van het Bulgaarse 
Balkangebergte. 
Lente brengt ook regen en dus loop 
ik een week lang in de stromende 
regen de bergen op, en er aan de 
andere kant weer af. De Koekoek 
laat zich niet door de slechte om-
standigheden weerhouden en zingt altijd 
door, tot zelfs op 10 meter afstand. Merel, 
lijster, Winterkoninkje en de spechten-
soorten, Middelste, Groene, Syrische en 
Grijskop, hoor ik meer dan ik ze zie in 
mist en druipend water. 
Terwijl ik uit de bergen omlaag loop en 
op de horizon de stad kan zien liggen 
breekt de zon door. Brandend en heet. 
Met de warmte komt ook de thermiek en 
Buizerds maken er meteen gebruik van. 
Huiszwaluw- en meerdere ooievaarsnes-

ten met Spaanse Mussen als onderhuur-
ders geven aan dat ik in de stad aange-
komen ben.
Bulgarije: deze kennismaking in de lente 
was een complete verrassing met zo veel 
verschillende vogelsoorten in hoeveelhe-
den die ik niet eerder op reis gezien en 
gehoord had.
Mijn volgende reis is een uitstap naar het 
Rilagebergte en de Westerse en Oos-
terse Rhodopibergen in het zuiden van 
Bulgarije. 
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Locaties
Op 16 locaties zijn in Noord-Holland 
Gierzwaluwen geteld vanaf hoge punten, 
zo ook op enkele locaties in Amsterdam. 
Van de 16 tellocaties bleven er uiteindelijk 
13 locaties over. Alleen hier was gedu-
rende vijf jaar dusdanig regelmatig en op 
consequente wijze geteld dat de gegevens 
vergeleken konden worden.

Amsterdam
Als vervolg op de uitleg over het telproject Gierzwaluwen van coördinator Peter Mol 
op de ALV van 2012 besloot het bestuur van de vwg Amsterdam vanaf de start mee te 
doen, en wel vanaf het dakterras van een van de bestuursleden, vlak bij het Concert-
gebouw. De Gierzwaluw is immers het symbool van onze vereniging. In de loop der 
jaren is deelgenomen aan de tellingen door de volgende vwg-bestuurders: Frank van 
Groen, Jan van der Ben, KeesJan van Bergeijk, Marc Menon, Marion de Groot, Roely 
Bos, Ruud Wolterman en gastheer Zweitse Scheeringa. 
Prettige ingrediënten van de tellingen waren altijd aangenaam weer en een goede bak 
koffie met iets lekkers. De tellingen waren ook altijd een goede gelegenheid elkaar 
eens over iets anders andere dan bestuurlijke zaken te spreken. Na afloop van de 
telling op het dakterras fietsten we nog door de Concertgebouw-/Vondelparkbuurt 
op zoek naar invliegende Gierzwaluwen. Soms werd nog nageborreld op een lokaal 
terras. In Amsterdam werd ook geteld in de Staatsliedenbuurt/Jordaan.

Conclusie na analyse resultaten
Een gedegen analyse van alle telgegevens bracht aan het licht dat op niveau van 
de gehele provincie Noord-Holland het verloop van de gemiddeld getelde hoogste 
aantallen van de drie telavonden over alle vijf de jaren een stabiel patroon vertoont. 
Gezien het coherente beeld dat uit vrijwel alle tellocaties naar voren komt en de over-
eenstemming met de resultaten van MUS (Meetnet Urbane Soorten van Sovon), kan 
met enig vertrouwen gesteld worden dat de resultaten van het telproject de huidige 
ontwikkeling van de populatie Gierzwaluwen in Noord-Holland goed weergeeft.
De ervaringen met het telproject hebben duidelijk gemaakt dat de gebruikte methode 
om vanaf een uitkijkpunt de verzamelingen van Gierzwaluwen in de periode tussen 
15 juni en 15 juli te tellen, bruikbaar is om over een reeks van jaren een trend in de 
populatie Gierzwaluwen waar te nemen.
Het hele verslag van het Gierzwaluw Inventarisatie Project Noord-Holland 2012-2016 
is te downloaden via de volgende link:
http://tiny.cc/cdkcqy

Noot van de redactie: op 15 april a.s. is er een lezing over dit onderwerp in de zaal 
van het IVN, Ite Boeremastraat 1, Amsterdam. Zie elders in dit nummer.

Gierzwaluwen zijn moei-
lijk te inventariseren 
vogels. De bestaande 
Sovon-projecten leve-

ren dan ook geen betrouwbare 
trend van de aantalsontwikkeling 
op voor deze soort. Wel zijn er 
aanwijzingen dat de Gierzwaluw 
is afgenomen, maar omdat dit 
niet is hard te maken is het ook 
niet mogelijk om te bepalen of de 
soort op de Rode Lijst thuishoort. 
Om die reden besloten Landschap 
Noord-Holland en het Gierzwa-
luw Platform Noord-Holland een 
nieuwe telmethode te ontwikkelen. 
In de jaren 2012-2016 werd de 
nieuwe methode in Noord-Holland 
getest, met als doel erachter te 
komen of de totale populatie Gier-
zwaluwen in de provincie achteruit 
gaat of niet.

Methode
Gierzwaluwen hebben de gewoon-
te om tijdens de zomermaanden 
elkaar in de avonden boven steden 
en dorpen op te zoeken. Door op 
een aantal punten in de provincie deze verzamelvluchten te tellen, zou over een reeks 
van vijf jaren mogelijk een trend zichtbaar worden. Dit idee is verder uitgewerkt in 
een telmethode.
De telmethode hield in het kort in dat vanaf een hoog gelegen punt met goed uitzicht 
alle rondvliegende Gierzwaluwen geteld werden in een bepaald gebied. De tellingen 
werden uitgevoerd tussen 15 juni t/m 15 juli op drie avonden met tussen twee tel-
lingen minimaal vijf dagen. Op elke telavond werden minimaal drie tellingen door 
tenminste twee tellers uitgevoerd van in het luchtruim van het telgebied aanwezige 
Gierzwaluwen. Elke teller stelde onafhankelijk van de andere tellers het maximaal 
aantal vogels vast.

Vijf jaar gierzwaluwonderzoek Noord-Holland 
 Frank van Groen
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contact gezocht met de Amsterdamse ecologen. Uiteraard was Martin Melchers een 
van de eersten die daarbij in beeld kwam. Van Martin werden niet alleen broedlo-
caties en territoria ontvangen maar hij noemde direct al namen van Amsterdamse 
vogelaars die zeker ijsvogellocaties zouden weten. 
Van groot belang was ook dat ik in contact kwam met Auke Brouwer, ecoloog bij 
de gemeente. Auke verzamelt flora- en faunagegevens over Amsterdam en maakt 
daar overzichten en verspreidingskaarten van. Van hem kreeg ik een aantal jaren 
informatie over ijsvogelbroedplaatsen die via  ecologen en vele anderen bij hem was 
binnengekomen. Bij die vele anderen moet zeker de naam van Nirk Zijlmans genoemd 
worden. Nirk kende niet alleen heel veel plekken waar IJsvogels zaten maar ook vele 
andere vogelsoorten bracht hij als vrijwilliger jaarlijks in beeld. Helaas is Nirk veel te 
jong overleden.

Van lieverlee groeide het aantal personen in Amsterdam dat bereid was mij jaarlijks 
de door hun ontdekte ijsvogellocaties door te geven. De laatste jaren staan op de 
waarnemerslijst ruim zestig personen, waaronder zeven stadsecologen. Helaas moet ik 
vaststellen dat met de pensionering van Martin Melchers zijn ‘ ijsvogelbron’ wel een 
beetje opdroogde... 

Behalve dat voor de monitoring allerlei mensen voor broedgevallen werden bena-
derd werd ook de site www.waarneming.nl jaarlijks grondig doorgenomen. Met die 
twee informatiebronnen werd (en wordt) jaarlijks een overzicht samengesteld van het 

Met de ijsvogelstand in 
Nederland gaat het mo-
menteel buitengewoon 

goed. Dat is ook in Amsterdam en 
omgeving het geval. Overal in de 
stad waar water van voldoende 
breedte is kun je IJsvogels aantref-
fen. Dat geldt niet alleen buiten 
het broedseizoen maar zeker ook 
tijdens het broedseizoen. Over IJs-
vogels als broedvogel in Amster-
dam gaat dit artikel.

Sinds 1995 ben ik actief in Gooi en 
Vechtstreek om daar de stand van 
broedende IJsvogels te monitoren. 
Vanaf 2004 werd dit monitoring-
onderzoek uitgebreid tot de gehele 
provincie Noord-Holland. Het doel 
hiervan is een jaarlijks overzicht 
te maken van ‘alle’ ijsvogelbroed-
plaatsen. De resultaten gaan ieder 
jaar naar Sovon. Bij deze monito-
ring wordt gebruik gemaakt van 
lokale contactpersonen van plaat-
selijke of regionale vogelwerkgroe-

pen, IVN- en KNNV afdelingen. Ook is een aantal ‘losse’ personen betrokken.
Verspreid en vrijwel provinciedekkend doen nu jaarlijks twaalf werkgroepen en een 
aantal losse waarnemers hieraan mee. Groot Amsterdam, het werkgebied van de Vo-
gelwerkgroep Amsterdam, is daarbij één van de regio’s.

Informatiebronnen
In Groot Amsterdam is de ontwikkeling om IJsvogels in beeld te krijgen en te houden 
op een bijzondere manier gegaan. Het initiatief om IJsvogels te monitoren is door 
mij in 2005 genomen. Na een eerste resultaat voor dat jaar is een poging gedaan met 
terugwerkende kracht nog informatie te verkrijgen uit 2004 en eerder. Daarvoor is 
dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van Ruud Vlek (zie hoofdstuk 3). 
Om erachter te komen welke ontwikkelingen in de ijsvogelstand zouden optreden is 

Broedende IJsvogels in Groot Amsterdam
Jelle Harder
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Ardine Nicolaï inspecteert een ijsvogelwand in de Watergraafsmeer, 24 mei 2011

Mannetje IJsvogel in Amsterdam Oost
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aantal vastgestelde broedparen en territoria. Die bronnen samen bepalen het jaarlijkse 
ijsvogelbestand voor Groot Amsterdam. Bij alle locaties samen zijn sinds 2004 mini-
maal 130 verschillende waarnemers betrokken geweest. 

Kenmerken leefgebied 
Het leefgebied van IJsvogels laat zich als eerste 
kenmerken door de aanwezigheid van voldoende ge-
schikt water om te foerageren. Deze viseters hebben 
vooral behoefte aan voldoende kleine visjes tot een 
maximale grootte van 8-10 cm. In het voorjaar en de 
zomer is het menu wat uitgebreider. In die tijd zijn er 
jonge kikkers, jonge salamanders, waterinsecten als 
libellen, libellenlarven en schrijvertjes. Ook kevers, 
spinnen, slakjes, zoetwaterkreeftjes en zelfs garnalen 
worden gegeten.
Het vismenu kan van alles bevatten. De soorten die veel voorkomen worden het 
meest gegeten, voorwaarde is dat de vissen niet groter zijn dan 8-10 cm. Bekende 
prooien zijn stekelbaars, blankvoorn, snoek, rivierdonderpad, karper, enz.
Een tweede kenmerk is de aanwezigheid van een geschikte plaats om een nestgang 
uit te graven in een onbegroeide steile oever van minimaal 50 cm hoog. Essentieel is 
ook dat op die plek geen hoge vegetatie in het water groeit, bijvoorbeeld riet of lis-
dodde. Deze opgaande watervegetatie belemmert het aanvliegen naar de broedwand. 
Bij voorkeur staan er op de oever struiken en/of bomen die beschutting geven. 
Behalve oevers gebruiken IJsvogels ook de wortelkluit van omgewaaide bomen om 
een nestgang in te graven. Die kluit moet dan wel dik genoeg zijn om een nestgang 
in te maken en hoog genoeg om, veilig voor predatoren, een nestgang te hebben.
Af en toe zijn er ook andere broedplaatsen zoals in een oude afwateringsbuis die vol 

met grond is geraakt, of een gat in de beschoeiing waarachter een nestgang is gegra-
ven. Bij gebrek aan goede oevers maken vrijwilligers tegenwoordig ook kunstwan-
den voor IJsvogels. Het principe daarbij is een keerwand of schot met gaten er in en 
grond er achter.
Als derde voorwaarde moet duidelijk zijn dat er tijdens de broedperiode voldoende 
rust in de buurt van de nestplaats is. De IJsvogels moeten ongestoord naar het nest 
durven gaan, dat geldt in het bijzonder als er jongen zijn om ze te voeren.
Gelukkig zien we dat in en rond Amsterdam veel geschikte leefgebieden aanwezig 
zijn die ook als broedgebied kunnen dienen.

Ontwikkelingen 1995-2004
Bij de start van mijn onderzoek was al duidelijk dat er niet veel oude, concrete ijsvo-
gelbroedgevallen bekend waren. Via via kwam ik in contact met Ruud Vlek die mij 
informatie stuurde. Hieruit is het volgende te herleiden voor de periode 1995-2004:
“In het midden van de jaren negentig kenden we vier broedplaatsen, waarvan er twee 
regelmatig bezet waren. Het betrof hier broedparen rond de Diemer Vijfhoek, Diemen 
en Muiden-Chemie (de Krijgsman) en twee incidenteel (Volkstuinpark Rust & Vreugd, 
Schellingwoude en Zorgvlied / Amstelpark). Veel gegevens over gevallen in de twee-
de helft van de jaren negentig staan in de Gierzwaluw (zie de waarnemingenrubriek).
Er kwamen enige nieuwe broedplaatsen bij langs de Amstel (Oostermeer in de Am-
stelveense Middelpolder), en vermoedelijk het zuidelijke deel van het Amsterdamse 
Bos / Schinkelpolder. 
Samen met de hiervoor genoemde vier locaties waren er toen minimaal 6-9 paar IJs-
vogels. Zeg tien paar, omdat natuurlijk wel broedgevallen over het hoofd zijn gezien.
De doorbraak komt na 2000 met in 2004-2005 10-15 broedparen: Westelijk Haven-
gebied (2), Amsterdam-Noord (1-2), Waterland (?), Diemerzeedijk( 2-3), Amsterdamse 
Bos( 2-5) en Amstel (1-2 paar)”. 
In die periode zijn uit de randgebieden van Groot Amsterdam dan nog weinig harde 

Figuur 1.  Aantal paar IJsvogels in Groot Amsterdam, 2004-2016
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Inspectie van een wortelkluit door Jelle Harder in het Amsterdamse Bos, 5 maart 2014
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Kunstwand, NEMO Westerpark, 19-3-2013
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gegevens bekend. Ruud schatte het aantal IJsvogels op circa dertien paar in de regio 
Amsterdam.

Monitoring 2004-2016
IJsvogels zijn standvogels en blijven dus bijna allemaal in Nederland. Als viseter kun 
je dan wel de pech hebben dat er een strenge winter is. De prooi is dan onvoldoende 
aanwezig of door het ijs niet meer bereikbaar en veel IJsvogels sterven dan de hon-
gerdood. De jaren 1996 en 1997 kenmerkten zich door strenge winters. In 1996 was 
er bijna sprake van een Elfstedentocht. Op 4 januari 1997 was hij er echt en dat was 
vooralsnog de laatste keer. De ijsvogelstand nam toen sterk af. Daarna volgden elf 
zachte winters waardoor de stand langzaam maar zeker groeide. In 2008 bereikte die 
zelfs een zeer opvallend hoogtepunt met 56 paar IJsvogels (figuur 1). 

De reden voor die uitschieter in positieve zin is mogelijk ook voor een deel te verkla-
ren doordat er in dat jaar veel beter op de soort gelet is. Dat kwam mogelijk ook door 
de inzet van velen voor het verzamelen van broedvogelinformatie voor de nieuwe 
Vogelatlas van de provincie Noord-Holland.
Een jaar eerder in 2007 was landelijk de ijsvogelstand ook al flink gestegen (figuur 2), 
maar dat is mogelijk in Amsterdam niet goed opgemerkt en geregistreerd. Door die 
sterke toename in 2007 en weer een zachte winter schoot het aantal paar IJsvogels 
nog sterker omhoog in 2008. De Amsterdamse piek in 2008 komt overeen met wat 
ook landelijk is vastgesteld.
Na het uitstekende broedseizoen in 2008 was de winter van 2008-2009 vrij pittig, 
wat resulteerde in weer beduidend minder Amsterdamse IJsvogels in 2009. De jaren 
daarna bleven de winters vrij koud tot en met 2013. De winters van 2013-2014, 2014-
2015 en 2015-2016 kenmerkten zich juist weer als zachte, milde winters. Bij de ijsvo-
gelstand was dat direct merkbaar in het aantal broedvogels. Het beeld in Amsterdam 

laat zich daarbij goed vergelijken 
met de landelijke ontwikkeling, 
zoals de figuren 1 en 2 laten zien. 
Uiteindelijk waren de jaren 2015 en 
2016 weer twee nieuwe topjaren. 
Het hoogste aantal vastgestelde 
ijsvogelbroedparen in Groot Am-
sterdam is nu 70 en landelijk 1315 
paar, beide in 2016. 
Het tellen van het aantal broedsels 
(1e + 2e + 3e) bij al die paren ge-
beurt (nog) niet systematisch. Maar 
over 2016 kan gezegd worden 
dat in dat jaar minimaal honderd 
broedsels zijn waargenomen.
Voor de goede orde wordt vermeld 
dat voor het vaststellen van een zeker broedpaar de broedcodes van Sovon worden 
gehanteerd. Die codes lopen van 0 tot 16. Hoe hoger de code hoe meer zekerheid dat 
het om een broedpaar gaat. In de volgende hoofdstukjes 5, 6 en 7 wordt nader inge-
zoomd op de kenmerken van het broedjaar 2016.

Tabel 1. Aantal paar IJsvogels per stadsdeel en buitengebied in 2016

Stadsdeel opp. in km² broedpaar %

Noord 49 19 27

Oost 31 9 13

Westpoort 35 7 10

Nieuw-West 32 7 10

West 10 3 4

Zuid 17 3 4

Zuidoost 22 2 3

Centrum 8 0 0

Buitengebied 478 20 29

Totaal 682 70 100

Figuur 2.   Gemiddeld aantal paar IJsvogels in Nederland, 2004-2016
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Voeren van uitgevlogen jongen op Klarenbeek, 28 augustus 2016
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Verdeling over stadsdelen
Het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amster-
dam bestaat uit acht stadsdelen en aan de ran-
den daarvan een groot buitengebied. In tabel 1 
staan deze vermeld met daarnaast het oppervlak 
per stadsdeel en van het buitengebied. Bedenk 
dat er niet alleen verschillen zijn in oppervlak 
maar ook in de verhouding van water, groen en 
bebouwing per stadsdeel.
Duidelijk is dat in 2016 in verhouding veel 
IJsvogels voorkomen in stadsdeel Noord. Gezien 
de vele waterpartijen en weelderige groenvoor-
zieningen in dit stadsdeel is dat niet vreemd. 
Tel daarbij op de vele activiteiten van ecoloog 
Fred Haaijen om samen met vrijwilligers ijsvo-
gelwanden te maken en het beeld is een stuk 
duidelijker. Een voorbeeld om na te volgen in 
andere stadsdelen. 
De afgelopen jaren varieerde het aantal in Noord 
van 1 paar in 2004 tot 19 paar in 2016. 
Jammer genoeg blijkt dat het monitoren voor 
de meeste vrijwilligers in Noord net even 
teveel gevraagd is. Met andere woorden: Fred 
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(F.Haaijen@noord.amster-
dam.nl) kan nog wel mensen 
gebruiken die dat willen gaan 
doen! De wanden zijn er al.
De andere stadsdelen scoren 
een stuk lager, maar ge-
zamenlijk nemen zij toch 
ook 31 paar IJsvogels voor 
hun rekening. Uitzondering 
hierin is het Centrum waar 
zoals bekend weinig of geen 
water met geschikte oevers 
is. (Overigens zijn er plannen 
om in de buurt van Artis een 
ijsvogelwand te maken).
De gebieden buiten de 
stadsdelen hebben veel ge-
schikte locaties om IJsvogels 
broedgelegenheid te bieden. Dat is te zien in het aantal van twintig broedpaar. Mijn 
mening is dat er ook hier veel meer potentie is om dat aantal te verhogen. Deels kan 
dat door gerichter onderzoek naar de soort te doen, maar zeker ook door op geschikte 
plaatsen ijsvogelbroedwanden te maken. Door een groepje vrijwilligers is met dat 
laatste in het Amsterdamse Bos in 2014 een start gemaakt. Resultaat was vijf zekere 
broedgevallen. Met meer wanden en betere monitoring werden in 2016 zelfs elf paar 
vastgesteld. Op wat kleinere schaal is dat ook het geval bij De Houtrak en omgeving 
Diemen. De hier genoemde concentraties zijn in figuur 3 herkenbaar op de versprei-
dingskaart van 2016 waarop alle 70 ijsvogelbroedparen vermeld zijn.
Nadere informatie over het maken van ijsvogelwanden is te vinden in mijn IJsvogel-
handleiding, een zeer handig en een veel gebruikt hulpmiddel (Harder, 2012).

Verschillende broedlocaties
In de loop der tijd en met het toenemen van het aantal waarnemers werden ieder 
jaar meer locaties bekend. Het aantal verschillende locaties vanaf 2004 tot en met 
2016 is minimaal 170. Al die locaties zijn in meer of mindere mate te verdelen in 
elf herkenbare ‘habitats’ (leefgebieden). Met het ijsvogelonderzoek kun je de vastge-
stelde broedparen verdelen over die habitats en zien wat dat oplevert. In tabel 2 is dat 
gedaan voor 2016.
De tabel laat duidelijk zien waar de meeste broedparen worden aangetroffen. Dat is 
in de parken en bossen. In 2016 zijn die samen goed voor 45 paar, dus 64 % van het 
totale aantal broedvogels. De overige 25 paar zijn in 2016 aardig verdeeld over de 
diverse habitats. In andere jaren kan de verdeling natuurlijk anders uitpakken, maar 
het is aannemelijk dat de parken en bossen de belangrijkste leefomgeving blijven 
voor IJsvogels. 

Stadsdeel K W KW N T Totaal

Noord 12 6 1 19

Oost 1 6 1 1 9

Westpoort 1 1 4 1 7

Nieuw-West 3 2 2 7

West 3 3

Zuid 1 2 3

Zuidoost 2 2

Centrum 0

niet in stadsdeel 8 4 2 2 4 20

Totaal 26 23 7 6 8 70

Tabel 3  Keuze van ijsvogels voor een bepaald type broedplek in 2016.

K wortelkluit    W afgestoken    KW kunstwand    N natuurlijk    T territorium

Broedende IJsvogels in Groot Amsterdam

IJsvogel man, Amsterdamse Bos, 5 juli 2014
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Tabel 2  Aantal paar IJsvogels per habitat in 2016

Habitat aantal paar %

Parken 26 37

Bossen 19 27

Oeverbossen 6 8

Volkstuinen 4 6

Begraafplaatsen 4 6

Kanalen, tochten singels 4 6

Plassen en meren 2 3

Golfbanen 2 3

Havens 2 3

Polders 1 1

Landgoederen 0 0

Totaal 70 100
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jaren werd gevraagd, indien bekend, ook op te geven hoeveel keer een paartje tot 
broeden was gekomen.  Vooral interessant is dat als er ook derde broedsels werden 
vastgesteld. Volgens de literatuur komt dat bij circa 10 % van de broedparen voor 
(Glutz von Blotzheim, 1980). De resultaten over Amsterdam zijn echter nog margi-
naal. Meestal waren er niet meer dan een tot drie paren waarvan een derde broedsel 
bekend was. Uitzondering hierop was 2011, toen er acht derde broedsels bekend wer-
den. Sinds 2016 is door Jan Jongejans gevraagd om ook tweede en derde broedsels te 
melden. Dat resulteerde dat jaar in vijf meldingen met drie broedsels.
In de Gooi en Vechtstreek worden de bekende ijsvogellocaties vrij systematisch on-
derzocht op het aantal broedsels. Daar is een duidelijke trend waarneembaar. Er zijn 
jaarlijks meer derde broedsels dan voorheen. Mijn aanbeveling aan de Amsterdamse 
vogelaars is daarom een paar keer extra naar de broedplaatsen te gaan om ook derde 
broedsels vast te stellen. Doe dat tussen eind augustus en eind september. Een mooi 
voorbeeld hoe waarnemers in Amsterdam een derde broedsel monitorden is genoteerd 
door Martijn de Jonge en Mike Seuters: 
“Drie broedsels: 24 mei 2016 4 jongen uitgevlogen, een 5e werd nog een dag in het 
hol gevoerd maar kwam er nimmer uit. 2e broedsel mislukt door territoriumstrijd: 3 
kleine jongen dood terwijl oude- en nieuwe wijfje aan het knokken waren. Een dag 
later haalde man 3 dode jongen uit het hol waarna de 3e poging startte. Vervolgens 
zijn er half augustus 3 jongen uitgevlogen van een nieuw legsel met nieuwe vrouw.”

Een aparte belevenis was het vaststellen van een vierde broedsel op landgoed Fran-
kendael in 2015. De eerste drie broedsels waren succesvol, er zijn daarbij twee, vier en 
zes jongen uitgevlogen. Het vierde broedsel vond  in een andere nestgang een aantal 
meters verderop plaats. Volgens Marissa Stoffers moeten er eieren zijn geweest, wat 
ook door Karel Buitenkamp op 2 september 2015 wordt gemeld. Karel noteert op 5 
september 2015 dat er kleine visjes door de ouders worden aangevoerd.
Uiteindelijk komt er niets van het vierde broedsel terecht. Volgens Karel door het 
slechte en koude weer in die periode.

Verschillen in broedplaatsen
Uit de monitoring blijkt dat er op diverse plekken ook speciale ijsvogelwanden zijn 
gemaakt. Meestal door gewoon een stukje oever verticaal met de schep af te steken. 
Dat is verreweg de gemakkelijkste manier om een ijsvogelwand te maken. Maar ook 
zijn er kunstwanden gemaakt met schotten van bijvoorbeeld betonplex. Opvallend 
veel broedparen in wortelkluiten van grote omgewaaide bomen worden aangetroffen 
in stadsdeel Noord. 

Van de 70 paar IJsvogels blijken er niet minder dan 27 (39 %) in wortelkluiten te 
broeden. Stadsdeel Noord is daarin de grote koploper. Het belang van die kluiten is 
daarmee wel duidelijk. Mits ze groot en dik genoeg zijn is het dus erg zinvol deze op 
geschikte rustige plekken te laten liggen. Niet zelden liggen kluiten niet aan de rand 
van het water maar midden in een bosperceel. Voor IJsvogels geen enkel bezwaar, 
met groot gemak wordt tussen de bomen doorgevlogen. Bekend is dat zelfs kluiten tot 
op 300 meter vanaf het water als broedplek gebruikt kunnen worden. 
Door activiteiten van vrijwilligers zijn in de loop der tijd ijsvogelwanden gemaakt 
door stukjes oever af te steken of een schot te plaatsen met grond erachter. In 2009 
broedden hierin twee paar IJsvogels, in 2011 al tien paar en in 2016 zelfs dertig paar 
(43 %) (zie tabel 3). Het maken van wanden en aandacht voor grote wortelkluiten 
als potentiële broedplaats heeft dus duidelijk effect op het aantal broedparen in een 
gebied.
Bij de overige dertien paar (19 %) gaat het om zes locaties (9 %) waar een broedpaar 
in een natuurlijke situatie van een steile kleioever werd aangetroffen, in zeven (10 %) 
gevallen gaat het om een territorium op basis van een aantal waarnemingen.

Het vermelden waard is dat in stadsdeel Noord een IJsvogel eenmaal in een houten 
oeverzwaluwwand broedde; Oeverzwaluwen hebben daar niet gebroed. Nabij Amstel-
veen kozen de IJsvogels in 2015 en 2016 de betonnen oeverzwaluwwand als locatie 
voor hun nest. Hier werd samen met Oeverzwaluwen gebruik gemaakt van deze 
kunstwand.
In de buurt van het AMC gebeurde wat opmerkelijks. Daar is een houten kunstwand 
van circa 250 cm lang en 125 cm hoog. Hierin zaten acht gaten waarvan IJsvogels 
gebruik maakten. In maart 2014 zag Martijn de Jonge hier baltsende IJsvogels. Half 
april verschenen er Oeverzwaluwen bij die wand, uiteindelijk wel twintig vogels. Ze 
toonden grote interesse voor de gaten als mogelijke broedplek. Martijn zag dat en 
boorde er snel zeven gaten extra bij. De IJsvogels verdwenen dat jaar, maar de Oever-
zwaluwen hebben in 2014 met totaal twaalf paar in die kleine wand gebroed. Martijn 
reageerde hierop met: “Wij zijn best wel blij met de Oeverzwaluwen, je kunt slechtere 
krakers treffen!”

Derde en vierde broedsel
In de eerste jaren van mijn ijsvogelonderzoek in Amsterdam was ik al blij als waar-
nemers bereid waren hun ijsvogelgegevens aan mij beschikbaar te stellen. De laatste 

Figuur 4   IJsvogel, vijf broedparen tegelijk met jongen. Afstand nest 1 tot nest 5 = 710 m.

Broedende IJsvogels in Groot Amsterdam
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IJsvogels kunnen naar soortgenoten toe vrij agressief zijn, vooral in de broedtijd. Een 
broedpaartje duldt dan geen andere IJsvogel in het territorium. De Sovon ‘Hand-
leiding Broedvogelonderzoek’ vermeldt als fusieafstand bij IJsvogels 2000 m. Dat 
betekent dat het volgende territorium theoretisch 2000 m verder ligt. Dat is bij de hier 
beschreven broedgevallen bepaald niet het geval.
Uit eigen ervaring kan ik melden vaker twee nestlocaties op korte afstand van elkaar 
te hebben vastgesteld. Het gaat dan om een onderlinge afstand van 30, 90 of 110 
meter.
In ijsvogelrijke jaren is begrijpelijk dat broedlocaties dichter bij elkaar kunnen liggen. 
Als er geschikte nestplekken zijn en voedsel aanwezig is geeft dat mogelijkheden. Het 
jaar 2015 was zo’n jaar met opvallend veel ijsvogelparen. Maar vijf nesten over zo’n 
korte afstand van 710 meter bij elkaar is volgens mij een zeldzaamheid. Niet verwon-
derlijk dat Marten aangeeft: “dat de situatie daar niet meteen duidelijk was en dat er 
links en rechts geagiteerde IJsvogels roepend rondvlogen.”

Voor zover de waarnemers konden nagaan was hier dus sprake van vijf verschillende 
ijsvogelpaartjes. Niet uit te sluiten is dat er misschien bij een paartje sprake was van 
polygynie. Hierbij heeft een man twee vrouwtjes en ook tegelijk twee nesten met 
jongen. Hierover is echter met zekerheid niets te zeggen aangezien er geen aanwij-
zingen voor zijn. (In een Duits onderzoek werd een keer een man met drie vrouwtjes 
vastgesteld. Na een strenge winter zijn er minder mannen over dan vrouwen. In het 
erop volgende broedseizoen zie je dan vaker polygynie.)

Dankwoord
Als eerste veel dank aan alle mensen die steeds bereid waren hun ijsvogelinformatie 
aan mij door te geven! In 2014 en 2015 heb ik voor het bijeenbrengen van ijsvogelin-
formatie in Groot Amsterdam zeer veel hulp gehad van Rob van Leeuwen. Vanaf 2016 
hebben Rob van Leeuwen en Jan Jongejans samen vrijwel alle informatie bijeenge-
bracht. Beide heren gaan nu samen door met deze monitoring. Auke Brouwer leverde 
kaartinformatie, waarmee Jan Jongejans de kaarten maakte. Geert Timmermans ver-
leende hulp bij de indeling van habitats en voorzag het concept van deze publicatie 
van commentaar. Dat laatste deed ook Anja Schuitema. Allen heel hartelijk bedankt.

Literatuur
* Glutz von Blotzheim. U. N. & K.M. Bauer, 1980. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. 
Band 9: 757.
* Harder. J, 2012. IJsvogelhandleiding, aanleg, controle en onderhoud van ijsvogel-
wanden, 2e, vernieuwde druk. Zie: http://www.vwggooi.nl/images/phocadownload/
IJsvogel/HandleidingIJsvogelwanden.pdf

Jelle Harder, januari 2018 (jelleharder@hetnet.nl)
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Vijf op een rij
In 2015 werden we verrast met niet minder dan vijf bewoonde nestgangen vlak bij 
elkaar, waarin tegelijkertijd jongen zaten. Dat was in het gebied van de Houtrak.
Van Ad Verwoerd kwam de eerste informatie dat hij vier paar IJsvogels had vastge-
steld langs dezelfde brede watergang. Het bleek te gaan om de nestplekken 1 t/m 4 
in figuur 4. Kort daarop vertelde Marten Schmitz mij over drie nesten die hij langs 
dezelfde watergang had vastgesteld. Hij noemde als locaties de nestplaatsen 3, 4 en 5. 
Voor 3 en 4 was dat een mooie bevestiging van de informatie van Ad.

Van groot belang  is het feit dat uit de mededelingen van beide waarnemers blijkt dat 
bij de nesten 1 t/m 4 tegelijk jongen aanwezig waren die werden gevoerd. Op dezelfde 
dag hoorde Marten de jongen in nest 5 roepen. De conclusie is dat hier maar liefst 
vijf paar IJsvogels tegelijkertijd langs dezelfde watergang hebben gebroed. 

Bij figuur 3 is de onderlinge afstand tussen de nestplaatsen aangegeven. Deze afstan-
den zijn gebaseerd op informatie van beide waarnemers. Opgemerkt wordt dat Marten 
met een stuk touw de afstand tussen de nesten 3 en 4 zelf heeft opgemeten. De totale 
afstand tussen nest 1 en nest 5 bedraagt slechts ongeveer 710 meter. 

Broedende IJsvogels in Groot Amsterdam
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‘Het lijkt wel eenvoudig maar het is ook niet zo moeilijk’ (Wim Noordhoek, 
1971). Een uitspraak waar we achter staan. Echter, het verzamelen van 
gegevens gaat niet vanzelf. In dit artikel lichten we in het kort de methode 

toe die we gebruiken om het aantal broedgevallen van IJsvogels in de regio Groot-
Amsterdam zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen.

Sovon, Stichting Vogelonderzoek Nederland, wil graag weten hoe de stand van IJs-
vogels zich ontwikkelt. Jan Jongejans en Rob van Leeuwen, geïnstrueerd door Jelle 
Harder, zoeken dit uit voor het gebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. 

Methode en bronnen
De methode is eenvoudig en maakt gebruik van drie soorten bronnen:
1. Broedgevallen gemeld via een netwerk van contactpersonen.
2. Broedgevallen vastgelegd via Waarneming.nl.
3. Broedgevallen vastgelegd in NDFF.
Elk van deze drie bronnen wordt hieronder beschreven. 

Broedende IJsvogels in kaart gebracht
Jan Jongejans en Rob van Leeuwen
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IJsvogel man in Westerpark, 6 maart 2014

Broedgevallen gemeld via een netwerk 
van contactpersonen. 
Jan beschikt over een uitgebreid netwerk van 
mensen die in ‘hun’ deel van het gebied regel-
matig rondstruinen en IJsvogels volgen:  ma-
kers en beheerders van kunstmatige broedwan-
den, gemeente-ecologen of vrolijke vogelaars. 
Dat netwerk is vanaf 2004 opgebouwd door 
Jelle Harder. Deze ongeveer zestig personen 
worden door Jan aangeschreven. Zij leveren, 
soms na enig aandringen, hun ervaringen aan: 
waar genesteld werd, hoe vaak gebroed werd, 
hoeveel vogels uitvlogen. Voor Sovon verzame-
len we alleen de broedgevallen per nesthol. 
Aanvullend wordt onder meer ook vastge-
legd welk type nestlocatie het betreft zoals 
een natuurlijke oever, een boomkluit of een 
kunstwand. Al deze gegevens worden in eerste 
instantie verzameld in een spreadsheet-bestand.

De meeste meldingen komen binnen via 
individuele waarnemers. De broedgevallen 
van Amsterdam-Noord en het Amsterdamse 
Bos worden door de daar actieve ijsvogel-
vrijwilligersgroepen onder leiding van respectievelijk Fred Haaijen/Silvia Kuckulus en 
Annemiek Stevenhagen aangeleverd. Sinds 2016 worden de broedgevallen niet alleen 
op kilometerhok-niveau geregistreerd. Jan, die vaardig is met GIS*, zet de broedloca-
ties op kaart: een netwerk van door coördinaten gedefinieerde plekken. Dat geeft veel 
beter inzicht in de exacte locaties en voorkomt dat er broedlocaties gemist worden 
of juist dubbel geteld. De volledige informatie uit het speadsheet-bestand wordt ook 
aan het broedlocatie-bestand gekoppeld, zodat eenvoudig aanvullende analyses zijn 
uit te voeren. De exacte locaties worden overigens maar zeer beperkt beschikbaar 
gesteld aan anderen. Hoewel de IJsvogel zich tegenwoordig goed heeft aangepast aan 
de ‘stedelijke’ omgeving, is er altijd een risico op verstoring, met name door weinig 
terughoudende fotografen. 

Broedgevallen vastgelegd via Waarneming.nl
De tweede bron voor broedgevallen zijn de waarnemingen van IJsvogels die zijn 
doorgegeven op www.waarneming.nl (doen, zie kader!), vaak met enige gedragsken-
merken, die indicaties geven over nest- en broedpogingen. Alle waarnemingen van 
IJsvogels in regio Groot-Amsterdam worden jaarlijks opgevraagd bij Waarneming.nl. 
Deze gegevens worden na enige voorbewerking vervolgens ook in een GIS* inge-
lezen, waardoor ze ook als digitale kaartlaag beschikbaar komen. Op basis van het 

Invoeren via www.waarneming.nl
Veel waarnemers zijn huiverig om exacte 

broedlocaties of nestindicerend gedrag in 

te voeren via www.waarneming.nl. Maar die 

‘huiver’ is niet terecht. Elke gebruiker van 

www.waarneming.nl kan er zelf voor kiezen 

om de ingevoerde waarneming te vervagen.

Daarnaast worden op www.waarneming.nl alle 

waarnemingen die duiden op een mogelijk 

broedgeval van IJsvogels automatisch ge-

durende zes maanden vervaagd. De volgende 

gedragstypen worden standaard vervaagd: 

baltsend/zingend, baltsend paar (ook paring), 

bezet nest, bezet nest met eieren, bezet nest 

met jongen, nestbouw, nestindicerend gedrag, 

paar in broedbiotoop, recent gebruikt nest, 

waarschijnlijke nestplaats.

* GIS= Geografisch Informatie Systeem
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Jonge IJsvogel, Plantijngracht, mei 2017

ingevoerde gedrag in www.waarneming.nl kunnen eenvoudig selecties en nieuwe 
kaarten worden gemaakt van waarnemingen die duiden op nest- of voortplantingsge-
drag.

Broedgevallen vastgelegd in NDFF
De derde bron voor broedgevallen vormen de waarnemingen die via de database 
van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn vastgelegd. Deze databank is 
alleen toegankelijk voor personen die beroepshalve met flora en fauna te maken heb-
ben. In ons geval zijn dat bijvoorbeeld de stadsecologen van Amsterdam. De relevante 
gegevens uit deze database ontvangen we sinds 2016 via de Gemeente Amsterdam als 
GIS-bestand.

Verwerking en analyse in een GIS
In een GIS kunnen de digitale kaartlagen uit de drie beschreven bronnen eenvoudig 
gecombineerd worden. Door de combinatie met andere publiek toegankelijk kaart-
lagen, zoals luchtfoto’s en topografische ondergronden, kunnen de gemelde locaties 
afkomstig uit de verschillende bronnen in detail bekeken en vergeleken worden. Ook 
de kilometerhokken, die gebruikt worden door Sovon om waarnemingen aan de atlas 
te koppelen, zijn als aparte kaartlaag beschikbaar.
Via de GIS-analyse wordt duidelijk of waarnemingen uit de verschillende bronnen 
dezelfde locaties betreffen of dat de bronnen elkaar juist aanvullen. Bij twijfel over 

locaties worden de waarnemers vaak nog 
eens benaderd om na te gaan of de ge-
melde locatie wel klopt, of wordt verzocht 
om extra gegevens waardoor onzekere 
locaties alsnog met zekerheid vastgesteld 
kunnen worden.

Aanvullende analyse
Na het opschonen en ontdubbelen van de 
bestanden wordt de ‘voorlopig broedresul-
taat’-kaartlaag omgezet naar een formaat 
dat inleesbaar is in Google Earth.
Deze (kml-)bestanden stuurt Jan vervolgens aan Rob. 
Diens taak is het de aanvullende gegevens van www.waarneming.nl te onderzoe-
ken op mogelijke  broedgevallen. In de praktijk wordt namelijk lang niet altijd elke 
potentiële broedlocatie in de broedtijd bezocht en als zodanig vastgelegd in www.
waarneming.nl. 
De aanvullende analyse komt er min of meer op neer dat ‘zwermen’ van waarne-
mingen (tussen de datumgrenzen waarbinnen gebroed wordt, én de aanwezigheid 
van uitgevlogen jongen nog geen verwarring kan stichten: 1 maart – 15 juni [deze 
datum ter vermijding van het missen van late eerste broedgevallen]) het waarschijn-
lijk maken dat er interesse was in voortplanting. Als in die zwerm waarnemingen 
een nestplaats uit één van de drie eerder beschreven bronnen zit kijkt Rob er verder 
niet naar: die kennen we dan al. Interessant zijn de zwermen van waarnemingen 
waarbij geen nest gevonden is. De interpretatie gebeurt aan de hand van het aantal 
waarnemingen in zo’n zwerm, en de datum- en gedragskenmerken: vroeg of laat in 
het jaar, met tweetallen, paring, elkaar voeren, met visjes vliegend, en dergelijke. Om 
tunnelvisie te voorkomen worden Robs interpretaties geverifieerd door Jan en Jelle; 
zo ontstaat een educated guess, die soms als uitkomst heeft dat daar beslist gebroed 
moet zijn. ‘Bij twijfel niet inhalen’: als we het gevoel hebben dat er te weinig aanwij-
zingen zijn voor een broedgeval, wordt de zwerm niet als broedgeval aangemerkt. Zo 
komen we samen tot conclusies omtrent de waarschijnlijkheid van niet-waargeno-
men broedgevallen. Deze broedgevallen worden als een extra kaartlaag opgeteld bij 
de ‘voorlopig broedresultaat’-kaartlaag. Deze twee kaartlagen optellen: klaar!

De eerst beschreven bron, de via de contactpersonen vastgestelde (want waargenomen) 
broedgevallen, levert in de uiteindelijke aantalsschatting veruit het grootste aandeel - 
er zijn gelukkig veel enthousiaste  en consciëntieuze ijsvogelaars in ons werkgebied. In 
cijfers: voor 2016 leverde dit 54 (77%) van de 70 vastgestelde broedgevallen op. Opval-
lend: 15 (21%) van deze 54 broedgevallen zijn geheel niet in de bronnen www.waarne-
ming.nl of NDFF vastgelegd, dus zouden zijn gemist wanneer alleen die twee bronnen 
gebruikt zouden zijn. De aanvullende analyse door Rob levert elk jaar toch tussen de 
vier en acht waarschijnlijke broedgevallen op die, wegens de educatedness van de 

Aantal ijsvogelbroedsels vaststellen
Voor 1e broedsel begin mei

2e broedsel begin juli

3e broedsel begin september.

Zijn er voedselvluchten, observeer vanaf afstand. 

Of, kijk met een goede zaklantaarn in de nestgang. 

Begin op 50 cm afstand met zaklamp aan.

Broedende IJsvogels in kaart gebracht
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guess, door Sovon als ‘echt’ worden aanvaard, en zo in de statistieken terechtkomen.
Rob heeft inmiddels zo’n vier jaar ervaring met deze methode, en Jan twee; zij gaan 
er ook dit jaar mee door. Broedseizoen 2017 is nu volop in bewerking.

Resultaten 2016: meer detail dan andere jaren
Het record aantal van liefst 70 broedgevallen in 2016 in Amsterdam wordt nader 
toegelicht in het artikel van Jelle Harder elders in dit nummer van De Gierzwaluw.
Het nauwkeurig vastleggen van broedgevallen geeft als extra voordeel dat het vast-
stellen van overlap in de ‘grensgevallen’ met de ons omringende vogelwerkgroepge-
bieden eenvoudig is. 
In de GIS-omgeving zijn ook de grenzen van de vogelwerkgroepen Zaanstreek, Het 
Gooi- en Omstreken en Zuid-Kennemerland ingelezen. Zo werd bijvoorbeeld vrij snel 

duidelijk dat drie broedgevallen in Amsterdam-
Noord bij de Noorder IJplas feitelijk alle drie 
gelegen zijn in het gebied van VWG Zaanstreek, 
hoewel de Noorder IJplas wel formeel tot stads-
deel Amsterdam-Noord behoort. Deze gevallen 
zijn doorgegeven aan VWG Zaanstreek, waardoor 
het aantal broedgevallen in Amsterdam niet op 73 
eindigde maar op 70.
Een ander voorbeeld: twee van de broedgevallen 
ten oosten van de Diemer Vijfhoek liggen in het 
overlap-gebied van VWG Amsterdam en VWG Het 
Gooi- en Omstreken: Jelle kon daar nu eenvoudig 
rekening mee houden in het doorgeven van de 
broedresultaten aan Sovon, zodat dubbeltelling 
met Het Gooi- en Omstreken wordt voorkomen. 
Hetzelfde speelt bij de overlap van gebieden nabij 
Spaarnwoude met VWG Zuid-Kennemerland.

De nauwkeurig vastgestelde broedlocaties uit 
2016 zijn ook gebruikt voor een onderzoek door 
enkele studenten in opdracht van de Gemeente 
Amsterdam (van Etten en Hoek, 2017). Zij hebben 
vastgesteld, op basis van www.waarneming.nl ge-
gevens, op welke plekken in Amsterdam in 2016 
wél veel waarnemingen zijn geweest, maar waar 
géén broedgeval is vastgesteld. Op basis van hun 
analyse is een advies opgesteld wáár in Amster-
dam extra broedlocaties voor IJsvogels gemaakt 
kunnen worden, bijvoorbeeld door het aanleggen 
van kunstwanden.

De aanvullende gegevens, 
die sinds 2016 worden 
bijgehouden, geven ook 
extra informatie. Doordat 
nu het type broedplaats 
wordt bijgehouden, is 
nauwkeurig vast te stellen 
welke types broedplaatsen 
het meest voorkomen. 
Zie hiervoor in detail de 
paragraaf, ‘Verschillen 
in broedplaatsen’, in het 
artikel van Jelle Harder.
Ook de afstand tussen 
broedlocaties is in een 
GIS-omgeving eenvoudig 
vast te stellen. Waar in 
het artikel van Jelle in de 
paragraaf ‘Vijf op een rij’ nog sprake is van de afstand in het veld tussen locaties 
opmeten met een touw, is dat in een GIS een simpele handeling. De kleinste afstand 
tussen twee gelijktijdige broedlocaties in 2016 bevond zich in Amsterdam-Noord: de 
afstand bedroeg ca. 26 meter.

Conclusies
De combinatie van meerdere bronnen leidt tot een completer beeld van het werkelijke 
aantal broedgevallen van IJsvogels.
De methode vormt een substantiële aanvulling op de wijze waarop via www.waarne-
ming.nl en Sovon gegevens over broedgevallen verzameld worden.
De nauwkeurige vastlegging biedt extra mogelijkheden voor analyse en onderzoek 
van de verspreiding, aantallen broedsels en type broedlocaties van IJsvogels.

Dankwoord
De auteurs bedanken met name de vele contactpersonen die hun waarnemingen heb-
ben doorgegeven.
Auke Brouwer, stadsecoloog bij de Gemeente Amsterdam, danken we hartelijk voor 
het aanleveren van GIS-basisbestanden van Amsterdam en de broedlocatie-gegevens 
afkomstig uit NDFF.
Hisko de Vries van www.waarneming.nl danken we hartelijk voor het beschikbaar 
stellen van gegevens uit deze site in een handzaam en zeer bruikbaar formaat.
En natuurlijk bedanken we Jelle Harder, dé ijsvogelexpert van Nederland, voor het 
delen van zijn kennis, zijn adviezen, tips en interpretaties.

Jan Jongejans, Rob van Leeuwen, Amsterdam, januari 2018

Oproep
De compleetheid van het aantal broedgevallen 

staat of valt met het aantal actieve waarne-

mers. Met name over het broedseizoen 2017, 

waarvan de gegevensverwerking nog gaande 

is, valt op dat er 2 gebieden zijn waar een 

gebrek aan waarnemers is:

1. Amsterdam-Noord

2. De Houtrak/Recreatiegebied Spaarnwoude

In beide gebieden zijn over broedseizoen 

2017 veel minder meldingen gedaan dan over 

broedseizoen 2016.

We zoeken daarom enthousiaste ijsvogelaars 

die vanaf broedseizoen 2018 in deze gebieden 

actief willen gaan monitoren op broedgevallen 

van IJsvogels.

Heb je interesse? Meld je dan aan bij één van 

de volgende personen:

Jan Jongejans: jan.jongejans@tiscali.nl

Rob van Leeuwen: robvanleeuwen@wxs.nl

Fred Haaijen: F.Haaijen@amsterdam.nl (alleen 

voor Amsterdam-Noord)
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Theo van Lent is een gedreven 
vogelaar die zijn waarnemingen graag fotografeert. Een 
van de vogelsoorten waar Theo’s extra aandacht naar 

uitgaat  is de Koekoek, waar ‘Het Boek Rufus’ over gaat. 
Toch is ‘Het Boek Rufus’ geen ornithologische verhandeling, 
maar een mengvorm van een sprookje en en moralistisch essay, 
een roman zegt hij zelf. Het is een mooi verhaal, waarin aan de 
Koekoek menselijke kwaliteiten worden toegedicht. Vooral de 
kwaliteit om het eigen gedrag waar te nemen en er een kritisch 
oordeel over te geven maken Rufus, de hoofdpersoon, tot een 
vriendelijke en verstandige vogel. En passant komt de lezer heel 
wat te weten over het gedrag van de Koekoek en de diverse 
soorten pleegouders die voor de opvoeding van zijn jongen 

zorgdragen. Rufus wil het anders aanpakken.
De lezer en de (groot)ouder die zijn of haar (klein)kind een mooi verhaal wil voorle-
zen en daarbij wat wil leren over het gedrag van de Koekoek kan veel plezier beleven 
aan ‘Het Boek Rufus’. De mooie tekeningen die het verhaal verluchtigen en door Theo 
zelf gemaakt zijn, en de onderliggende moralistische stellingname geven aan het 
boek twee aantrekkelijke dimensies.
Theo heeft het boek in eigen beheer uitgegeven in een oplage van 250 stuks. Het is 
te bestellen via zijn e-mail: theovanlent@gmail.com, en verkrijgbaar bij Boekhandel 
van Rossum. De prijs van het boek is € 19,50 (Theo’s geboortejaar).

Een bespreking

IL
LU

ST
RA

TI
ES

: T
H

EO
 V

AN
 L

EN
T

De roep van de Koekoek, de ultieme 
voorbode van de lente, verstomt. 
De soort staat net als in 2004 als 

Kwetsbaar op de nieuwe Rode Lijst. Er 
huizen in de broedtijd nog maar enkele 
duizenden Koekoeken in ons land. In mei 
een paar uurtjes buiten zijn, wordt niet 
meer per definitie opgeluisterd door de 
onmiskenbare roep.
Koekoeken verdwijnen vooral uit agrarisch 
cultuurlandschap, in natuurgebieden hou-
den ze zich beter staande. De oorzaken zijn 
waarschijnlijk complex. Belangrijke waardvogels als Graspieper en Gele Kwikstaart 
broeden steeds minder in boerenland.
Ze zijn niet opgewassen tegen het intensieve grondgebruik met onder meer waterpeil-
verlaging en overdadig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De deplora-
bele staat van ons boerenland bezorgt Koekoeken zelfs een waarschijnlijk nog groter 
probleem, namelijk de sterke afname van hun favoriete voedsel, rupsen van (nacht-)
vlinders. Daar komt bij dat kleine landschapselementen vaak zijn opgeruimd, terwijl 
de Koekoek juist baat heeft bij een halfopen landschap met voldoende uitkijkposten.
In rietmoerassen huizen nog betrekkelijk veel Koekoeken. Daar is de Kleine Karekiet 
de belangrijkste waardvogel, een soort die het goed doet. Ook in sommige heidege-
bieden is de roep nog vaak te horen.
Omstandigheden tijdens de trek en in de overwinteringsgebieden spelen vermoedelijk 
een bedenkelijke rol. Recent onderzoek in Groot-Brittannië met gezenderde vogels 
toonde een verband aan tussen de trekroute en aantalsontwikkelingen.
Britse Koekoeken die de westelijke route volgden – via Spanje, over de Sahara naar 
Gabon en Congo - hadden lagere overlevingskansen dan soortgenoten die de ooste-
lijke route gebruikten, via Italië. Droogte in Spanje is waarschijnlijk onderdeel van 
het probleem voor westelijke trekkers.

Verder lezen
Davies N. 2015. De koekoek; Vals spel van de natuur. Atlas Contact,
Amsterdam/Antwerpen.
Dyck H., van Strien A.J., Maes D. & van Swaay C.A. 2009. Biological
Conservation 23: 957-965.
Hewson C.M., Thorup K., Pearc e-Higgins J.W. & Atkinson P.W.
2016. Nature Communications DOI: 10.1038/ncomms12296. 
Uit Vogelbalans 2017 - Sovon

De Gierzwaluw De Gierzwaluw

Het Boek Rufus
Roely Bos

Minder Koekoeken in verarmende natuur 
Uit: Vogelbalans 2017 - Sovon

Koekoekjong met nachtvlinderrups
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Herfst. De belangwekkende waarne-
mingen betreffen dan ook vooral 
trekvogels. En het was herfst; 

meerdere malen ben ik zeiknat geregend, 
maar het was wel een spannende vogeltijd. 
In oktober leveren twee dagen met harde 
wind spectaculaire “zeevogeltrek” op aan 
de zuidkant van het IJmeer. Op donderdag 
5 oktober worden Rotgans, Steenloper, 
Drieteenstrandloper en Noordse Stern ge-
zien. Op 29 oktober, een zondag, zijn meer 
waarnemers aanwezig en is de wind har-
der: NW 7 à 8. Dat levert een aantal bij-
zondere soorten op zoals Zwarte Zee-eend, 
Vaal Stormvogeltje en Rosse Franjepoot.
In de waarnemingenrubriek van janu-

ari t/m juni schreef ik dat Grote en Kleine 
Barmsijs weer als ondersoort beschouwd worden. Ik had op het forum van waarneming.
nl en de site van Dutch Birding gelezen dat de IOC (Internationaal Ornithologisch Congres) 
World Bird List als zodanig aangepast zou worden. Inmiddels is dit voornemen tot het 
‘lumpen’ (samenvoegen) van deze soorten weer teruggedraaid en mogen we dus weer pro-
beren Grote en Kleine Barmsijs van elkaar te onderscheiden. Overvliegend en op geluid is 
het onderscheid tussen de twee lastig te maken. In zit is het makkelijker: de Kleine Barmsijs 
is donkerder en bruiner met bruingele vleugelstrepen; de Grote oogt een stuk lichter en is 
grijzig met witte vleugelstrepen.
Zorg dat je je waarnemingen van het 1e kwartaal 2018 tijdig hebt opgevoerd op www.waar-
neming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, zoals aantal, 
geslacht, kleed, gedrag en telmethode. En bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een be-
wijsplaatje of een geluidsfragment.

WATERVOGELS
Het hoogste aantal Toendrarietganzen is 150 op 17/12 vliegend over Schiphol (PM). 
De Kleine Rietgans verschijnt voor het eerst op 15/10 (Diemerpark, Vijfhoek) en bereikt het 
maximum van 124 op 30/10 over de Vijfhoek (GvD, WvdW). 
De Rotgans wordt alleen in oktober waargenomen, met een maximum van 343 over de 
Vijfhoek op 27/10 (GvD). Op de stormachtige dag van 29/10 vlogen er zeker 35 (FV) langs 
de IJmeerkust en waren er 55 t.p. achter de Kinsel (Kon Jo Patrick). 
Een Wilde Zwaan vliegt zuidwaarts over het Amsterdam-Rijnkanaal op 15/10 (EdB, RivD). 
Dat is erg vroeg, maar gezien het overzomerende (geringde) exemplaar op de Loenderveen-
sche Plas bij Loosdrecht, niet onmogelijk. Op 02/11 vliegt een Wilde Zwaan over De Pijp 
“luid trompetterend. Nooit eerder hier gezien” (Huub Verbeek) en op 05/11 2 ex. naar zuid 
over de Vijfhoek (EdB, RivD). 

Waarnemingen oktober-december 2017
Ellen de Bruin
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Woestijntapuit, Schiphol, 29 november 2017

Op 03/11 de eerste Kleine Zwanen bij Marken: 17 adulte vogels (AS). 
Een paar Nijlgans heeft op 23/11 nog 4 kleine pullen in Slotervaart (Talha Andac), een dag 
later nog 3 (Jan Jongejans). Op 14/12 3 donzige nijlgansjongen aan de Sloterplas (Cornely 
Krijnen). Een man en vrouw Wilde Eend paren laat, op 26/11 op het Landje van Geijsel 
(EdB), of is dit voor de paarbinding? 
Begin oktober (de 8e) bereikt de Pijlstaart een maximum van 495, op trek over de Vijfhoek 
(GvD). 
Op de Gouwzee, de gebruikelijke najaarsverzamelplaats van de Krooneend, wordt op 15/10 
en op 26/10 het aantal geschat op 300 (Henri Wals, Jan Fekke Ybema). 
Op 11/11 zijn er 175 Toppers aanwezig op de Gouwzee (FvG). Naast de andere waarnemin-
gen in Waterland zit er 1 vrouwtje in de Haven Ballast op 17/11 (HvO) en 1 vrouwtje bij 
Kruithoorn op 23/12 (FvG). 
Op 29/10 vliegen er tijdens de storm 32 Zwarte Zee-eenden over IJburg (FV). Bij Muiden 
werd deze soort niet waargenomen op deze dag. Begin november druppelen de eerste Non-
netjes binnen. Op 5/12 worden er ca. 120 geteld op de Gouwzee (Mark Grutters). 
Op 9/12 wordt tijdens een kleine-zwanentelling een mannetje Kokardezaagbek ontdekt (RBe). 
Laatste datum van waarnemen is 18/12. Helaas is ongeringdheid aan beide poten niet vast-
gesteld (de linkerpoot lijkt ringvrij). Het zou een nieuwe soort voor de Amsterdamse regio 
zijn. Toch is het niet ondenkbaar dat de vogel wild is en/of dezelfde vogel betreft als het 
ongeringde mannetje in de omgeving van Zwolle, dat daar is gezien tot 1/12.
Van Middelste Zaagbek worden er maar liefst 62 geteld op 29/10 vanaf IJburg (FV); hoogste 
aantal van Grote Zaagbek is 26 in de Kinselbaai (FvG). 
Op 29/10 levert een redelijke noordwesterstorm een Vaal Stormvogeltje op IJburg op (FV, 

Waarnemingenrubriek

Kokardezaagbek, Gouwzee, 17 december 2017
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WS, SW). Langs de IJmeerkust thv Muiden worden er zeker 4 waargenomen (EdB, RivD, FvG 
e.a.). Ondanks de wind lukt het om foto’s te maken. In deze eeuw is het het vierde jaar dat 
er op deze plek één of meerdere gezien worden. Een andere, uitzonderlijke plek is op 25-11-
2005, een vondst van een nog levende vogel in het Jac.P. Thijssepark in Amstelveen na een 
noordwesterstorm met windkracht 9 (zie waarn.nl). 
Een Roodhalsfuut in winterkleed wordt gefotografeerd op 30/10 in het IJmeer thv het Kinsel-
meer (WvdS). Op 3/11 wordt waarschijnlijk dezelfde vogel gezien aan het begin van de dijk 
naar Marken (EdB). 
Vanaf 30/10 worden maximaal 3 Kuifduikers gezien in het IJmeer thv het Kinselmeer 
(gevonden door WvdS). In de periode 28/12-31/12 zwemt er een exemplaar in de Haven Bal-
last (LIJ, RR, GK). 
Geoorde Fuut op verschillende plekken: 26/10 en 25/11 max. 2 op de Gouwzee, in de periode 
09/12-23/12 max. 3 op IJburg (WvdS, SH, GK, NA). Op 23/12 ook één bij Kruithoorn (FvG) 
en op 30/12 één bij de Vijfhoek (GK). 
Hoogste aantal van Ooievaar is 5 in de Aetsveldsche Polder op 04/10 (EdB) en de Groot-
Duivendrechtsche Polder op 15/11 (Ruud Visser). In Weesp een nieuwe plek voor deze soort, 
30/12: “De Ooievaars die op het stadhuis slapen vlogen weer langs mijn huis. Morgen is 
het oudjaar en ik ben benieuwd of ze de slaapplaats ook volgende week, na het vuurwerk 
zullen gebruiken. Voor zover ik weet is het centrum van Weesp wel vuurwerkvrij” (Onno 
Wildschut). 
Op 03/10 worden in totaal zeker 95 overtrekkende Lepelaars gezien door FvG (Diemerpark 
en IJmeerkust samen). De laatste Lepelaar wordt gezien op 18/10 bij Schiphol “poetsend in 
de akker” (Piet van Vliet). 
Naast enkele waarnemingen in Waterland, met op 15/10 2 ex. in Polder IJdoorn (Thijs 
Hoomans), wordt de Roerdomp gezien in de Lutkemeer op 31/10 (JvB), het Schinkelbos 
op 06/11 (NA) en de Botshol op 09/11 (JvdW, NM). In december volgen waarnemingen 
in Diemerpark op 21/12 (Piet van der Werf), Middelpolder op 29/12 (AS) en Polder de 
Peereboom op 30/12 (Ole Ypma). 
Op 01/10 vliegt een Koereiger oostwaarts in het Schinkelbos “viel op door klein formaat en 
snelle vleugelslag. Vloog over op geringe afstand en hoogte. Korte gele snavel” (Christian 
Kooij) en op 15/10 een Kleine Zilverreiger zuidwaarts in het Diemerpark (FvG). 
Op 18/10 worden op een slaapplaats in het Kruitbos bij Muiden 9 Grote Zilverreigers geteld 
(RB). Inmiddels zijn daar schrikbarend veel bomen gekapt, dus of dit standhoudt…
De laatste Purperreiger wordt gezien op 08/10 in de Aetsveldsche Polder (EdB). 

ROOFVOGELS & UILEN
De twee rond de Vijfhoek en Kruithoorn pleisterende Visarenden worden voor het laatst 
gezien op 22/10 (WvdS). Andere plekken waar deze soort wordt gezien zijn de Aetsveldsche 
Polder: 1 naar west op 8/10 (EdB, RivD) en Business Parc Lijnden: 1 naar oost op 26/10 (RR) 
- de laatste waarneming van dit jaar.
De laatste Bruine Kiekendief van dit jaar wordt gezien op 28/12 in de Blijkmeerpolder (Carla 
Stort).
Op 15/10 vliegen 3 Blauwe Kiekendieven over de Vijfhoek (GvD). 
Smellekens zijn vooral gezien langs de IJmeerkust (incl. Diemerpark) en rondom 
Schiphol. Andere plekken zijn de Gaasperplas, een jonge vogel op 13/10 (WS), en aan de 
Poppendammerweeren op 5/12 (Menno Huizinga). 
De laatste Boomvalk wordt gezien op 8/10, een 1kj vogel in de Aetsveldsche Polder: “latertje, 
voor de bui uit” (EdB, RivD, met foto). 

Van de Slechtvalk weer volop meldingen. Opvallend is de waarneming van 4 verschillende 
exemplaren in de Aetsveldsche Polder op 08/10 (EdB) en de aanwezigheid van 2 vogels op 
het Science Park gedurende het laatste kwartaal: “het lijkt erop dat het data centre alhier een 
nieuwe vaste uitkijkpost wordt; ik heb het idee dat het hier om de IJburg-vogels gaat, maar 
dat nog niet adhv ringen kunnen vaststellen. Vooralsnog is de locatie niet geschikt om te 
broeden, maar als de vele kauwtjes en kraaien t.p. er iets weten te bouwen valt er op termijn 
wellicht wat te kraken” (ZH).
Op de (min of meer) bekende slaapplaatsen in Uithoorn en Amstelveen roesten resp. 
maximaal 7 en 25 Ransuilen. Veel mensen voeren ze vervaagd op ivm kans op verstoring; 
misschien niet geheel onterecht als je de hoeveelheid foto’s (soms genomen mét flits) ziet. 
Alleen kijken is ook leuk! 
Velduilen worden o.a. gezien op Marken op 9/10 (WS), over de Vijfhoek op 16/10 (GvD), aan 
de Poppendammerweeren op 19/10 en 5/12 (WvdS) en over Uithoorn op 12/12 (AJ). 

STELTLOPERS
Een late Kluut laat zich zien op 28/10 in de Bovenkerkerpolder (René Wolbers), en maar 
liefst 5 staan op 9/12 te rusten op de Kinseldam (EdB, RivD). 
Op 3/10 roept een Zilverplevier in het Diemerpark (FvG), op 29/10 vliegt er één over IJburg 
(FV, WS). 
Een Bontbekplevier bevindt zich op de Kinseldam op 4/10 en 13/10 (EdB, PM). 
Houtsnip wordt gezien in de periode 20/10-30/12 met vooral op 7/11 veel waarnemingen 
(7 stuks om precies te zijn). Bokjes werden waargenomen in Waterland op 15/10 (Marianne 
Slot), 31/10 (JA) en 6/11 (NM), en bij het AMC op 26/11 (EdB, RivD). 
Op 9/10 en 13/10 max. 2 Rosse Grutto’s op de Kinseldam (RBe, FvG). Op 15/10 vlogen er 
maar liefst 15 over het Amsterdam-Rijnkanaal naar noord (EdB, RivD); een opzienbarende 
binnenlandwaarneming. 
Over Botshol vliegt een Zwarte Ruiter in zuidwestelijke richting op 13/10 (JvdW, NM). 
Op 4/10 vliegt een Groenpootruiter over de Bovenkerkerpolder: ”gehoord en gezien” (René 
Wolbers). 
De laatste Oeverloper wordt gezien op 17/12 bij het Kinselmeer (FvG). 
Eén overvliegende Steenloper wordt gezien op 5/10 bij Muiden (FD) en op 29/10 bij IJburg 
(FV, WS). 
Op 8/10 en 11/10 een Kanoet op de Kinseldam (FvG, EdB). Op de stormdag 29/10 vliegen er 
7 over de IJmeerkust (HvO e.a.) en 2 over IJburg (FV). 
Op 5/10 vliegen in totaal 5 Drieteenstrandlopers naar west en op 29/10 max. 6 ex. bij 
Muiden (FD, EdB, RivD), Op IJburg 1 t.p. op die datum (FV, WS). Op 16/10 3 opvliegend 
Kinseldam (EV). 
In de periode 4/10-15/10 zijn zeker 3 Kleine Strandlopers aanwezig op de Kinseldam (EdB, 
FvG); dit jaar erg schaars in de regio (1 waarneming in mei en 1 in juli). Hier ook een 
Krombekstrandloper op 8/10 en 11/10 (FvG, EdB) en max, 35 Bonte Strandlopers op 3/11 
(AS), laatste ex. aldaar op 24/12 (FvG). 
Hoge aantallen van Kemphaan: op 13/10 Bovenkerkerpolder 39 (AJ), 16/10 Legmeerpolder 
30 (Fred Scholte), 17/11 Polder de Rondehoep 26 (FvG). 
Op 1/10 wordt in Polder IJdoorn de Grauwe Franjepoot, die daar sinds 25/09 aanwezig is, 
voor het laatst waargenomen (foto André Grove). Bijna een week later, op 7/10 wordt een 
Rosse Franjepoot gefotografeerd in de Kinselbaai vanaf het vuurtoreneiland (melding RB). 
Op 29/10 worden er van deze soort in totaal 3 overvliegend gezien bij Muiden. 
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MEEUWEN & STERNS
Een 1kj Drieteenmeeuw vliegt over IJburg naar west op 29/10 (FV, WS, SW). 
De laatste waarneming van Zwartkopmeeuw dit kwartaal betreft een adulte vogel op 28/12 
in stadsdeel Westerpark (MSa), dus een ander exemplaar dan de 1kj vogel in de Overhoekse 
plasjes op 17/12 (Ruud Vlek) . 
Dwergmeeuwen worden alleen gedurende de maand oktober aan de zuidelijke IJmeerkust 
gezien, met op 5/10 een schatting van 800 exemplaren thv Muiden bij WNW 6-7 (FD). 
Op 19/12 vliegt een 1kj Grote Burgemeester over de Transvaalkade/Wibautstraat, “camera 
nog niet paraat en snel wat brood gegooid, maar de vogel vloog al snel weg richting Amstel. 
Vogel was forser en plomper dan de Zilvermeeuwen. Overgang van kop naar snavel was 
vlak, niet steil. Snavel oranjeroze, scherpe zwarte snavelpunt over een derde van de lengte. 
bij wegvliegen geen spoor van donker te zien op de vleugels” (GvD). Mogelijk dezelfde 
vogel vliegt op 31/12 bij de Omval “plotseling boven mijn hoofd toen ik de Mondriaantoren 
afspeurde naar Slechtvalken. Daarna nog een kwartiertje ruziënd met Zilvermeeuwen op 
de Amstel. Vloog weg in noordelijke richting. Mogelijk een vrouw; kleiner dan sommige 
Zilvers, hoewel wel een forse snavel” (ZH). 
Vanaf 22/10 wordt er in stadsdeel Westerpark weer een 4kj Kleine Burgemeester gezien 
(1e melding Michel Hulspas), vaak in de Kattensloot aan de Jacob Catskade. Het zware 
vermoeden rijst dat het dezelfde vogel betreft als in het vorige winterseizoen. Op 13/11 zit 
de meeuw in het Sloterpark: «op het gazon met andere meeuwen. Dezelfde meeuw als die 
van de Kattensloot: precies dezelfde tertial rechts was nog subadult, vaag gebandeerd. Links 
ook nog wat onvolwassen veren in de vleugel. Ook de snavel nog niet uitgekleurd” (PM). 
Op 24/12 “mogelijk de 4kj van omgeving Westerpark” bij de Kinseldam (FvG). Op 29/10 

vliegt een Kleine Burgemeester naar west over het IJmeer thv Muiden: «bijna volwassen 
vogel keilend op ongeveer 1/3 van Pampus hard door. Egale vogel zonder duidelijke tekenen 
van juveniel kleed, maar leek mij toch niet volledig volwassen, met name de nek vertoonde 
wat mottling. Korte kop opvallend, korter dan staart. Lange vleugels met smalle, puntige 
hand. Flink groter dan Stormmeeuwen, helaas niet bij een Zilvermeeuw gezien voor betere 
grootte vergelijking» (Christian Brinkman e.a.).  Het blijft lonen geringde vogels af te lezen. 
Zo blijken twee 1kj Pontische Meeuwen afkomstig uit Polen: 1/10 Albardagracht en 16/10-
23/10 Gerbrandypark/Erasmusgracht (HJ). Op 26/10 een 3kj uit Slowakije op IJburg (ZH). 
Een jonge geringde meeuw met een lastig kleed blijkt toch een Duitse Zilvermeeuw, 8/10 
Westerpark (MSa) en een Noorse Kleine Mantelmeeuw, ingeschat als 4kj blijkt een 3kj, 9/10 
Sloterpark (HJ). Op 9/12 zit een in Weesp geringde Kokmeeuw, nu 3 jaar oud, op een dak in 
de Watergraafsmeer (AJ). 
Twee late Reuzensterns vliegen op 29/10 naar west over het IJmeer thv Muiden (FD). Op deze 
dag wordt hier ook een Noordse Stern gezien (FD). Op 29/10 vliegt tweemaal een Zwarte 
Stern over het IJmeer thv Muiden (div.waarnemers). 
Op 27/10 vliegen resp. 2 Kleine Jagers over de Vijfhoek (GvD) en 1 over het IJmeer thv 
Kruitbos (EdB), beide in zuidwestelijke richting. Op 29/10 IJburg ‘s ochtends 2 (FV, WS) en 
’s middags 1 (SW). 

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Het hoogste aantal Patrijs dat gezien wordt op Schiphol is 9, op 12/10 en op 18/10 (PM, RR).
Een geringde Meerkoet foerageert aan de noordelijke kant van het IJ, thv het Tolhuis. 
Een oranje kleurring duidt erop dat de vogel in Amsterdam is geringd als 1kj vrouwtje op 
26-12-2014 op de Alexanderkade (EdB). Er blijken meerdere geringde Meerkoeten rond te 
lopen in de stad, dus opletten geblazen. Begin november levert geen gunstige wind op voor 
Kraanvogel. Toch lukt het op 8/11 om er 6 vast te leggen op foto, gewoon over het centrum 
van de stad (JWdB). Op 22/12 en 25/12 wordt een vrouwtje Kleine Bonte Specht gezien op 
de Vijfhoek (NA, Tom Visbeek). 

ZANGVOGELS
Op 19/10 is er kortstondig een Klapekster aanwezig op de Vijfhoek: “aan uit N-NO en niet 
gezien of hij doorging. maar ook de hele dag niet meer in terrein” (GvD).
Op 29/11 wordt nestbouw gemeld van 28 Roeken in A’dam-Noord (Micha d‘Oliveira); dat 
begint blijkbaar al vroeg! Ook in Weesp bewaakt het broedpaar alweer het nest van vorig 
jaar (3/12, RivD). 
De Matkop wordt op slechts twee plekken 
waargenomen: in het Diemerpark op 4/10, 19/10, 
2/11 en 7/11 (FvG) en op de Vijfhoek op 19/10 (EV), 
17/12 (SH), 22/12 (NA) en 29/12 (EdB).
Zwarte Mees wordt relatief veel waargenomen. Het 
hoogste aantal bedraagt 7, overvliegend naar zuid in 
Uitdam op 6/11 (WvdS).
Een Buidelmees laat zich prachtig zien op 15/10 in 
de Lutkemeer (RR).
Op 1/10 een recordaantal van 136 Baardman over de 
Vijfhoek (FV, WvdW).
Op 13/10 vliegt een Boomleeuwerik in zuidwestelijke 
richting over de Botshol (JvdW, NM). Op 14/10 

Kleine Burgemeester, Westerpark, 2 november 2017
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Buidelmees, Lutkemeerpolder, 15 oktober 2017
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vliegen er 6 al roepend op uit het weilandje ten zuiden van de Haven Ballast (EdB, RivD). 
Op 16/10 vliegen er 3 over de Vijfhoek (GvD, WvdW) en op 14/11 één over het Diemerpark 
(FvG).
Op 29/10 vliegt een Strandleeuwerik over IJburg (FV).
Boven IJburg een late Boerenzwaluw op 17/11, met foto (SH). De een-na-laatste was op 
31/10 over begraafplaats Landscroon (RuB).
Naast de bekende territoria op de Vijfhoek en Haven Ballast, Diemerpark en Polder IJdoorn 
is de Cetti’s Zanger waargenomen op de volgende locaties: Bloemendalergouw 9/11 (RvB), 
Botshol 13/10 en 25/10 (JvdW, NM), Nieuwe Gouw 16/10 (RvB), Ouderkerkerplas 3/10 en 
4/10 (Jos Vrolijk) en Zeeburg 9/11 (FvG).
Op 6/11 op begraafplaats Landscroon een Siberische Tjiftjaf «meerdere keren horen roepen: 
het piepkuiken-roepje. Niet heel goed kunnen bekijken, was druk aan het foerageren, van 
het ene takje naar het andere, op de bekende phyllo manier» (RuB). Op 19/12 een vogel “in 
de wilgjes foeragerend” op IJburg, met geluidsopname (SH e.a.).
Relatief veel waarnemingen van Bladkoning in dit kwartaal: 5/10 Heemtuin De Braak (Pim 
Rijk, Rik van der Starre), 9/10, 15/10 en 23/10 Landscroon (NvdW, WS, EV), 10/10 Martin 
Luther Kingpark (Alex Bos, SH), 12/10 Vijfhoek (WvdS), 14/10 Gerbrandypark (HJ), 15/10 
Kalfjeslaan (Flor Rhebergen, Rien de Vries), 15/10 IJmeerkust thv Kruithoorn (Thomas Ras), 
16/10 en 18/10 Science Park (PhL, FvG), 18/12 AMC (PhL).
Op 18/10 vliegt een Beflijster over het centrum (SH) en op 7/11 over de Vijfhoek (GvD). Op 
4/11 een rustende vogel in de Botshol (JvdW).
Een donkere Koperwiek op Westgaarde werd als mogelijke IJslandse Koperwiek bestempeld 
op 27/10 (JW). Er is een foto van; de waarneming is nog in behandeling.
Op 16/10 worden tweemaal 4 overvliegende Grote Lijsters aan de Durgerdammergouw 
genoteerd (RvB). In de herfst komen grotere groepen Grote Lijsters vaker voor.
Op de stortstenen onder aan de Uitdammerdijk ter hoogte van de Uitdammer Die zit op 
23/12 een Zwarte Roodstaart, de laatste van dit jaar, met foto (LIJ).
Paapjes worden gezien op 1/10 in de Osdorper Binnenpolder (HJ) en de Aetsveldsche Polder 
(2 stuks, EdB, RivD), en 2 in het Schinkelbos op 16/10 (WvdS). Op 27/5 (vorige periode) 
werd in de Middelpolder transport van voedsel en ontlasting gemeld (AS), wat zou kunnen 
duiden op een broedgeval. Paapje is als broedvogel echter behoorlijk zeldzaam in Nederland 
en broedt vooral in het noordoosten van Nederland (m.n. Drenthe). Na het verschijnen van 
een Grauwe Klauwier in de Middelpolder op precies die datum van 27/5 zijn de Paapjes 
daar niet meer waargenomen; pas weer in oktober, in de periode 14/10-16/10 (Riek D, Axel 
Groenveld).
De laatste Tapuit wordt gezien op 21/10 bij Schiphol (JW), de laatste Roodborsttapuit op 
25/12 in de Osdorper Bovenpolder (RR).
Op 17/11 ontdekt Paul Marcus een 1kj mannetje Woestijntapuit langs Tweeduizend El, 
omgeving Schiphol: «foerageerde zuidwestwaarts rennend en fladderend langs de oostoever 
van de Kagertocht. Verdween toen ik erover belde uit beeld. Niet teruggevonden». Een dag 
later vindt William Price de vogel zo’n 2 km verderop terug aan de Duizendbladweg waar 
hij af en toe ruziet met een Zwarte Roodstaart en zich er gelukkig niets van aantrekt één 
van de meest gefotografeerde vogels van het jaar te zijn in onze regio. Na 2/12 wordt de 
vogel niet meer teruggevonden. De vogel is ingediend bij de CDNA.
Een late Gele Kwikstaart wordt gehoord in Polder Opperwoud (SH).
Op 26/10 een zingende Grote Gele Kwikstaart op de Schellingwouderbrug “eerst rond de 
brug vliegend, daarna op de brug. Eén van de twee daadwerkelijk zingend (niet alleen 
roepend) richting de ander. Vlogen uiteindelijk naar het Zeeburgereiland” (ZH).

Op 14/10 is er een Grote Pieper t.p. in het Diemerpark: «enkele malen opvliegend, roepend 
en weer neer» (FvG).
Een Boompieper roept op 9/10 op Westgaarde (JvB) en een dag later vliegt er één over het 
Diemerpark (FvG).
Een in de regio zeer zeldzame Roodkeelpieper vliegt roepend zuidwestwaarts over de 
Aetsveldsche Polder op 1/10 (EdB, RivD). De vogel werd herkend aan de kenmerkende 
langgerekte, ijle hoge roep.
Het hoogste aantal van Waterpieper dat is waargenomen is 6, op het Landje van Geijsel op 
26/11 (EdB).
Vroeger ging je voor een Oeverpieper naar de pier van IJmuiden. De laatste drie jaar laat 
echter een toename zien in de Amsterdamse regio (zie grafiek). Omdat de roep moeilijk te 
onderscheiden is van die van de Waterpieper, is het zaak op de juiste kenmerken te letten 
en/of deze vast te leggen op foto of geluid. Zoals bijv. die van Marken op 10/10 (foto Roely 
Bos), trektelpost Amsterdam Binnenstad 13/10 (spectogram JWdB) en de Vijfhoek op 30/10 
(spectogram GvD).

Oeverpieper, Marken, 10 oktober 2017
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VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 53, 2018 nr. 1
Broedgeval Orpheusspotvogel bij Castricum 
In het Noordhollands Duinreservaat waren al in 2012 en 2013 territoriale Orpheus-
spotvogels opgemerkt, maar in 2017 was het echt raak met een broedgeval van een 
ongemengd paar (dus niet gemengd met Spotvogel). Zekerheid over het broeden was 
er pas op 30 juni, en op 15 juli werden drie uitgevlogen jongen gezien. Pas sinds 
1990 zijn er Nederlandse broedgevallen bekend van deze zuidelijke spotvogelsoort, 
vrijwel alleen in Zuid-Limburg en Noord-Brabant. Het broedgeval bij Castricum is het 
eerste voor Noord-Holland en het tot nu toe noordelijkste in Nederland.
Drie territoria van Wespendief 
De jaarlijkse roofvogelinventarisatie in het gehele duingebied tussen Wijk aan Zee en 
Camperduin leverde in 2017 drie territoria op van Wespendief, één bij Heemskerk, één 
bij Castricum en één bij Bakkum. Voor Havik kwam het totaal op dertien territoria en 
voor Sperwer op zes. Voor alle drie de soorten geldt dat het ongeveer het gemiddelde 
aantal territoria is van de laatste tien jaar of meer, hoewel Sperwer ook betere tijden 
heeft gekend.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 51, 2017 nr. 4
Project voor Grauwe Klauwier 
Staatsbosbeheer heeft het natuurgebied Oud-Valkeveen aantrekkelijk gemaakt voor de 
terugkeer van Grauwe Klauwier als broedvogel in het Gooi. Er zijn onder andere 100 
meidoorns geplant en 150 hondsrozen. Inmiddels is in de nazomer van 2017 driemaal 

Wat vinden de buren? John van der Woude
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De Grauwe Klauwier heeft een voorkeur voor planten als Meidoorn en Hondsroos

Een Europese Kanarie vliegt op 28 
oktober westwaarts over de Vijfhoek, met 
geluidsopname (GvD, FV, RB). 
Het regende nog steeds barmsijzen in het 
najaar. Hoogste aantallen:
Grote Barmsijs Haven Ballast 71 ex. 
op 1/12 (SH), Vondelpark 70 op 8/12 
(WvdS), Durgerdam 50 op 14/12 (WvdS), 
Aetsveldsche Polder 40 op 17/12 (RivD), 
Frankendael 35 op 26/12 (FvG).
Kleine Barmsijs 8/10 Vijfhoek 5 overvliegend 
(RB), 7/11 Diemerpark 8 ex. (FvG).
Hoge aantallen van Kruisbek, allen 
overvliegend: 4/10 Schinkelbos 9 (EdB), 8/10 
Flevopark 18 (SW), 8/10 Nieuwe Ooster 10 
(NvdW), 10/10 Diemerpark 16 (FvG) en 17/11 
Landscroon 16 (SH). Laatste waarneming 
is op 24/12 2 over Natuurtuin Klarenbeek 
(Tohar Tal).
Hoge aantallen van Appelvink: op 7/10 in 
totaal 12 in zuidwestelijke richting over de 
Vijfhoek (FV), op 14/10 11 ex. (GvD, RB 
e.a.). Op 8/10 10 in noordoostelijke richting 
over Westgaarde (JvB). Op 14/10 in totaal 
18 over A’dam-Centrum (JWdB).

Op de Vijfhoek vliegt op 26/10 een Ortolaan in zuidwestelijke richting, met geluidsopname 
(GvD). Een IJsgors vliegt op 15/10 op ooghoogte al roepend naar oost in de Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD). Op de dijk naar Marken bevinden zich 2 Sneeuwgorzen op 17/12 (JA).

Grote Barmsijs, IJburg, 22 december 2017
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Gebruikte afkortingen

AJ Auke Jansen JvB Jan van Blanken RBe René Beekvelt

AS Adrie Streefland JvdW John van der Woude RivD Ricardo van Dijk

EdB Ellen de Bruin JW Jan Wies RR Rutger Rotscheid

EV Els Velzing JWdB Jan Willem den Besten RuB Ruurd Bennink

FD Frank Derriks LIJ Lodewijk IJlst RvB Rob van Bemmelen

FV Frank Visbeen MSa Merijn Salverda SH Sander Hietkamp

FvG Frank van Groen NA Niels Aagaard SW Steven Wytema

GK Guido Klerk NM Nollie Marissen WS Will Schep

GvD Guus van Duin NvdW Nittert vd Water WvdS Wim van der Schot

HJ Han Jacobs PM Paul Marcus WvdW Willem van der Waal

HvO Hans van Oosterhout PhL Philip Laan ZH Zaïnal Haberham

JA Jelle Abma RB Rob Baars
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een Grauwe Klauwier gezien in het gebied, dus er is zeker hoop op een broedgeval in 
de toekomst.
Nieuwe broedvogelsoorten in gesaneerd Laarder Wasmeer 
Door de opknapbeurt van het Laarder Wasmeer in 2011 is er temidden van de Gooise 
bossen een gevarieerd gebied ontstaan van stuifduinen, heide, schraal grasland en 
kleine vennen. De broedvogelinventarisatie van 2017 leverde een aardig aantal nieu-
we soorten op die er vlak voor de sanering niet waren, waaronder Koekoek, Zwarte 
Specht, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Grasmus, Glanskop, Kuifmees, Goudvink 
en Kneu. Niet al deze soorten zullen te danken zijn aan de sanering, maar gevarieerd 
is het broedvogelbestand zeker. In totaal gaat het om 53 vogelsoorten, verdeeld over 
268 territoria.
Ruiende Casarca’s op het Eemmeer 
Casarca’s ruien in de maand augustus met honderden tegelijk op ondiep water in ons 
land, onder andere op het Eemmeer. Deze van oorsprong Aziatische eendensoort heeft 
zich geleidelijk uitgebreid naar Zuidoost-Europa en vandaar naar Zwitserland en 
Duitsland. In het ondiepe Eemmeer groeit veel fonteinkruid en het is er rustig (mede 
door het fonteinkruid, dat de pleziervaart bemoeilijkt). Waren er in 2015 nog zo’n 750 
Casarca’s op het Eemmeer, in 2017 was dat nog maar 300. Mogelijk kwam dat omdat 
onder druk van de watersportverenigingen hele pakketten fonteinkruid gemaaid wer-
den, zodat veel Casarca’s opschoven naar het Lauwersmeer. Sjoerd Dirksen van Sovon 
voorziet elk jaar tientallen Casarca’s van gele halsringen met een zwarte cijfer-/letter-
code. Als je zo’n Casarca ziet, geef dan de code door op www.geese.org, want er zijn 
nog veel vragen over hoe de Casarca’s die op het Eemmeer ruien zich verspreiden.

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 60, 2017 nr. 5
Midwinter roofvogeltelling 2017 
Bij de jaarlijkse roofvogeltelling in de provincie Utrecht in februari was Buizerd weer 
verreweg het talrijkst (428 exemplaren), gevolgd door Torenvalk (72). Opvallend ge-
noeg bezette Slechtvalk dit jaar de derde plaats, met 16 exemplaren. Vierde en vijfde 
werden Sperwer (12) en Havik (11). Voor het eerst werd ook een Zeearend gezien op 
deze telling.

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 53, 2017 nr. 4
In memoriam Hans Vader (1940-2017) 
De nestor van het broedvogelonderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen is in 
november 2017 overleden. Hij heeft daar meer dan vijftig jaar broedvogelmonitoring 
uitgevoerd. Ook was hij een enthousiast lid van de vogelwerkgroep, onder andere op 
het gebied van natuurbescherming. Met al het struinen door het duingebied ontwik-
kelde hij zich bovendien tot een goede amateurarcheoloog.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 41, 2017 nr. 4
Succesjaar voor Oeverzwaluw 
In 2017 werden in de kunstwand van Het Twiske 51 eerste broedsels van Oeverzwa-
luw vastgesteld. In de nieuwe kunstwand bij Buitenhuizen, langs het Noordzeekanaal, 
was het meteen raak met 40-45 eerste broedsels. Daarnaast waren er 10 broedsels in 
de zandhopen van de Noorder IJ-plas. Dit totaal van 101-106 broedsels is het beste 
broedseizoen van de afgelopen decennia.
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