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BIz, 1

I 2e jaargang no.1

Be stuursnededel ingen :

À ta

"r", S.v.p.!!!)N.B rOllll i il d e I f r.i k in zakagendàrs not
rerste kwartaal van L964 zijn data en tijden vastgesteld voor san€n-Ook voor het e

komst - als neger met fiets - voor gemeenschapperijke excursies.
Hoewe]- in onderstaand overzicht zich nog enkele hiaten tevindenr, is voor de
meeste data reeds rf,eer een Bersoon.gevonden, die zich beschikbaar stelt om in
ieder geval aanwezig te zijn, c.oer voor een praatsvervanger zorgt.
Zaterilag, 11 Januari 9.J0 Tribune De Hqren Brander en de Groot, Straatnran
Zondag, 19 Januari 9.J0 Tribune De Eeer Ad.Hartqgt

(Zaterdag, 2J Januari 9.J0 Tribune De lIeer Swart'
(Zondag 26 Januari 9.J0 Trtbune De Heer de Groot :

Zaterdag, L Februari 9.J0 Tribune De.Heer de Kruyf
Zondag, 9 Februari .9.-- Tribune 'De IIeer Swart
Zaterdag, ].J Februari g.-- Tribune De ïIeer'Swart

I
NB: Grote opkopst sevcsst ! rkza e

Zaterdag, 22 Februari 8.30 [ribune De lleer Swart
9.5O Meerzicht De Heren Swart en de Groot

Zaterdag, 2p Februari 9.-- Tribune De lleer de Kruyf
Zondag, I },Íaart B.-- Tribuue De ÏIeer Swart

(Zaterdag, 1& l,,laart 7.50 Tribune De Heer §wart
(Zondag, 15 Maart 9.50 tribune De Ileer Brander

Es!erlses-?1-Ueer!----9r::-Irilgse------
Hierna zal vermoedeli.jk weer in kleiner groepsverband worden geinventariseerd,
en stellen deze groepen dus onderling datum en tiid van samenkomst vast.
Door de Heer Swart zijn needs de volgende t{iden bepaald:
Baterdag, 28 Maart 9,-- Tribune De Heer de Kruijf
Zaterdag, 4 April J,-- TrÍbune. bp ,Heer Sr."t .

Zaterdag, 11 Àpriï Z.-- àriUunÉ. »l U""o Srrart
Zaterdag, 18 Àpri L 7.-- triUune De Heer Bwart 4

3 s ! H I : er. - 3 Z -*c r i l - - - - 2 : :: - I r i I sr s - - -l s -E 
g e : -{g-{*rr- * - - à- - r -

Tenslotte dan nog een gemeenschàppeliike datum t'ooi leden van alle groepens
Zaterdag, 18 Àpril 2.-- Tribune De lleer Brander
Elöat=====E ===g=====E=E==E=============== EE==E-=E===Ég=EE=EE=E=E=E===E=ESE=g=EEE
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B..l3nvull=e=nde seseven :
Mevr.J.Itleuteboom telef oon 0?o6& /t0400
F.Versluys telefoon 186.ïn0
K.straatman telefoon op kantoor(stadhuis) DL.44,55 toestel 12J5 a
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C. Betalinlq abonnementsgel'tlen" ïlédeclelingenbLad':

W{j herhalen onderstaand de minimum trrieven voor de tweede jaargang (WA+)
van dit blad:
n
.r 2.-- voor werkende leden yan de, Vggehqerkgr

Hetzetfdè tarief geldt voor leden van

die ni'et in
(i. deelnemen.

oeP r tevens r.id KllNv

andere Vogelwerkgroepen.

enigerlei opzicht aan deF. J.-- voör
ve kza e van d v 1lI

\ /r LtgE EFr\S,

ri
a I snie tle,'vo.or we rkend e I ed en/ois I -i$trllV:Jtd..' Iletzer,rae g"ràffi;Freden "ffi.@E!erwerkgroepen,

F! 5.-.ï. voo.r apdere belangstellendent ri
,t - ': I

WiI elk abonnó de voor haar/hem geldende,bjjdragc omgaand overmaken op
Gemeente Giro Amsterdam (rl.5Oo) tqn gunste van V 10400
ten name van 't Vogelwerkgroep Amstórd'ànrmíNv. .' '

Penningmeesteresse i'íevr.J.E,Brinkcrs, Tur'nerstraat 24 I, Ams'terdam.Z.

Indien de bijdrcgc niet is ontvangen v66r 1 April r"zail het Bestuur zich
genoodzaakt zien U van dc lijst van abonndís te schrappen, oange,zicn om

financiëIe redenen bij tle oplage slechtsmet een be-+rekkelijk kleine ma.rg.e
rekening kan worden gehouàen. , , ,.

D. 0p n7 November Lg6i- maakte KNIff Amsterdam een vogcl-excuir.sie naar dc,
lvioerili jk, Onze'Ieiden aldaar, jachtopzíener P. Verseput, SchansweE 58t
I(lundert (telefoon OL6B2f3BB) verklaarde zich bereid leden van de l/ltrG rsaar
nodig te assisteren bij eïóntucle excursies naar dit. gebied.(ganzen! ! !) ''

vorfuv;3

i

,. i,,
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, 
ri.,r

ii{e j.Lír.J.I{.p. \r:aÍr Drooge/secretaresqe '' 
,

'j.

' irll

Y.1, ....:



Beatrix Park
Be graaf plaats tsuitenve lde rt
Tuinpark trOns Buitenrr
Tuinpark V.A.T. (Stoten)
Flevopark (ook op aantal)
Diemerzeedijh
Sloterplas en naaste omgeving
GoIf te rre in Duivendre cht

De groe4e specht , .d'ie bL i jkens de ve I

b1z. 1

roep AMSTEifDAUI 1967.

bieden buiten het Amsterdamse Bos
nieuwe naam, lngNV WÍG Amsterdam.
terreinen van Groot-Àmste rdam

Ieden, slaagden r*,i j erin een
volgende terreinen!'

Mej. van Drooge
IIr. A.N. §wart
Dames van I(e lckhoven rlleuwekemeyer rlli jle
A. en F. de Jong
ÏIln.Garre1fs en de Kruyf
IItri.Swart en Garne }f s

I{H. iïartog en Andriese
IIII. Andriese en Brugman

JÀABIIERSLAG KN!.Mo ee lwe

Terwi j I wi j tot dusverre rrVriiwilligrr ook ge

verkendenrvoelden yij ons di-t jaar aan onze
verplicht ons meer intensief ook met andere
bezig te houden.

Ondanks een betrekkelij k kl-ein aantal werkende
inventarisatie op gg-!g op te maken t.a.v. de

De gegevens werden gepubliceerd in &ÍededelingenbLad no.4 van October t96'1.

AI mogen deze gegevens ongetr+,ijfeld nog niet bogen op comple.etheidrzij vormen in
ieder geval een basis waarop in de komende jaren aanvullend en corrigerend
kan worden verder gebouwd; op den duur zal zeker Lering kunnen worden getrokken,
o.&o qua biotoop, uit vergeiijking van de vogelstand van deze verschillende
opje cte n.

In lret Amsterdamse Bos werden 4 gedeeLten op soort, en diverse soorten ook op
aantaLrgeinventariseerd, In het jongste Bos-gedeelte, tle Schinkelpolder,
gesctriedde dit voor het eerst op dergelijk intensieve basis.
Vergelijken wij het aantal waarnemingen van enige jaarvogelsoorten met voorafgaande
jarenrdan wordt de indruk verkregen dat deze aanzienlijk trebben geleden van de

utr"rrgu winter tg6z/t961; wij noemen: ggqaars,blauwe reiser, Ig1!.gEp,, lgkJI9tr
waterhoen',g'g,1.}., @, grgl4li§&r, @,
r{inteaÈóning.

juist genoegen begon te nemen met ons
sleckts J keer horen enfof zien.
IvIet de i.isvoeel wa,s iret na & Januari
0olc onze wintergasten ggg.glgggLjg en

e rraarnemingen in de zomer t96L en 1,962
nog jeugdig BosrLiet zich afgelopen zomer

L96l heelemaatr afgelopen.
Iluqrg-SÈd-heen!-i-e- worde n d it naj a ar/ d'e ze

oorten3 roodkeelduiker, kuifduiker, .reggg1§-Ígg!-,.
wilde zalaan, ruigpootbgizerd, zwarte wouw,
d"".it"r.-(;offitt it t"t g3aa"),

winter slechts bij hoge uitzondering waargenomen.

Aan de p Iuskant van 196J memoreren wij waarnemingen van de volgende in het
Amsterdamse Bos exceptioneLe s
krakeend,
visarend,

krooneend, !g3g@,
@,

S neeu.Lrrgors, enke le rnemingen, en een tr-angdurige Eglg@.kinvasie
( ! Augustus +,fmz

r:e stvoEe lwaa
D;ffib-#)-;

Buiten het broedseizoen ging er aIs vanouds - geen weekend voorbij zonder Bos-
bezoek. Dit was ook nu weer voornamelijk te danlien aan ÏIr.Swart en zijn groepF-
genoten, IlÍI.Brokke, dc l(ruyf , Garre If s 

-en 
Luyendi jk, ttie bi j toerbeurt dd le iding

van een qxcul'sie op Zatertlag of Zondag op zich flèrtr€nr Voorts was steeds de
Jongerengrgep vertegenwoordigd. Zoals uit de ol/etzj.chten van !'Iaarnemingenrals
gepubliceerd in het DÍedetlel,ingenblad, bLijkt, zíjn zíj dan ook verantwoordelijk
voor het leeuwenaandeel- der waarnemingen.
Twee hunner zetten tevens lxun i.n 1"962 begonnen uilenbraakbal-onderzoek voort.
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Negen excurgies c.e. bijeenkonsten vonden plaats onder leiding van I{II"prander
enfol tle Gioot, Bij de beoordgling en uitwerking vpn de waarnemingsgegevens
assisteerde bij he'rhàïiàgi onzë adviseur de Hr.Joh.J.Friesuriik.

In tegenstelling tot t962, Ievèrde 1963 g66n aanwinsten op voor de soortenlijst
van het Amsteidamse Bos; het totaal bLíjft dus 218.
148 soorten werden waargenor"r, ( t9622 151) , waarvan 6tl als rrbroedvoge Irr .
l,trieuw voor onze \4'íG varen slechts roodkeelduiker en §.931ggg3g;-

Voor het KNIÍI ( studiekring voor Ecologie en Fe,4ologie ) wertlen r4'eer tellingen
uitgevoerd van kievit, boerenzwaluw, fitis en ti ilti!Í-.
0p lO Januari hield de ïIr.Arentsen een lezing over Voge)"wet en Ringen.
Een boeiend onderwerprdie Vogelwet, waatrvan glke goede vogelaar op de hoogte
dient te zijn.

0p & Mei, verwelkomde onze VlilG atrs gastheer vertegenwoordigers van een tiental
Vogelwer.kgroepen c.q[. Vogelwachten uit het gehele land, vooï'een contactbijeenftomst,
onder voorzitterschap.,van Prof.de Vries uit IÍageningen, voor.afgegaan door een
excursie door het Bos.
Voornaamste beslissing was de opheffing, per J1 .72.L963rvan de Landel-ijkeWG van
deKNNV,endeoprichtinginpIaats}rj.ervanvaneen.
Uij hopen dat hieruit een intensieve landetijke sanxenr{erking en contacL zaï
resulteren.

0p 16 Juni vond een z.eer geslaagde excursie naar
.air.Kortenoever, tezamen met secretaris Borstlap,
Castricum toonde.
0p 21'Debe mber brachten 5 Ieden van VIIIG Castricum

Castricum plaats, waar dir
ons het werhterrein van Vtr+IG

ons een tegenbezoek.

AÍgozien van de excursie naaí Castricum, vonden geen gezamenlijke uitstapjes plaats,
doch vele treden trokken er herhaaldelijk 1n kleiner groepsverband op. uit. Naast ons
Iteigenrrsloterdijkr- waar heel wat kennis werd opgedaan t.à.v. vogelsoorten d'ie
wij in het Bos door gebrek aan slikterrein en ruigtes niet c.e.'niet meer'aantreff,en-
noemen wij KnarilijkrBalgzand, ïíondsbosse Zeewering, IJnuider Pier, i{aterleiding

F.van Zutphen rapporteerde in Mededelingenblad no.5 over zijn reis naa" uu'ot'u''
Camarque in.ïuni 1963, Jowi de F,oever ovcr zijn re'is - in Augustus 79(12 - naar
Ibir-eftede 1 ingenblad no. tr ) .
In 1963 zocht ,Iowi het rrhogeroprr en r,eisde naar SprtSb_q_rgSrr- aan welke reis o.&q
B.ert Garttrof in zijn ItWeer of geen weertr J pchtereenvolgende Zondagochtenden
aandacht besteedde. .. . .' , ,'

I{et at enige malen gcnoemde Mededelingenblad verscheèn (o-roreenkomstig p)"an)
4 maal; het werd, naast aan a}le betale.nde ahonndrs - voornamelijk WÍG-leden-
toegezonden aan ee.n aantal landelijke vogelinstanties van niveau, in de hoop op,
waar nodig, opbouwende critiek,
De FIr.Tekke neemt uit de waarnemings'over,zichten ovep wat rran zijn'gading is voor
het kaartsysteem van de Nederlandse Ornittrologische Unie.
Voorts. gaat het. blad naar de Secretariaten van 14 Vogelwerkgroepenrmedeleden van
bovengenoemd Contactorgaan. In ruil hiervoor., ontvangen wij van een deel dezer
groepen hun pub),icaties.
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Àl net aI hebben wij een verzendlijst vani-een 100-taL adressen, en wordt voor-
zover r*ij kunnen nagaan, het blad gunstig.beqordeeld.
Ilnige waardering is dan ook wenselijk; want er gaat heetr wat tijd en energie in
zit,t,en om de stof te vergaren, te bewerken en om te werl<en tot publiceerbaar
materiaal,' dat v66r a1les' vogel-kundig verantwoord moet zi jn.

Àangezien het BIad genidileld 28 bl"z. omvatte, was het typewerk en de dis.tributie
o-9k geen sinecure.;'tonslotte moesten wij, - ondanks aI dit pro deo werk-, nog
f.inancieel, een beroep doen op het Bestuur van KNI{V.Amsterdam; zonder de geld-
middelen, ons door de Penningmeeste r .t.et besehikkirrg gesteLd, was de uitgave van
het Bl-ad een onmogén)-ijkheid gewecst, zeker in dit eerslte experimentele jaar.
Door verhoging der abonnnementstarieven ïropen wij tret defici.t voor 1964 binnen
aanvaardbare grenzen to kunnen houden, zodat wij op de steun van de I0{NV kunnen
trlijven rekenen!

Ivíc' j. Mr. J.II .U. van Drooge
se cre tare sse I0{NV Vtr'ÍG ,Amste rdano.

J0 December I96"i

F

Àmsterdam,
vnr/.ls
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1líaarnemi nqe,n Amst,erdam se Bos, 2de ,heI fL 1963

Samengesteld door'Mej. Mr. J.H.U. vàn Droöge' ' , . :

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld door HH.' Branderr de Groot
en Straatuan, bJ-ijven voor de verantwoording van de Ïuaarnemers'

iíummering: volgens Vogelgids Jde dr.*k.

Vgl. ook riïnventarisatieseizoen Amsterdamse BoÉ 1g63tt (opgenomen in Medede-

lfngenblad nummer 4, 1963,

5, Fuut sf echts '1 broedgeval bekend (Kf eine Vi jver) '
9. Dodaars slechts 4 waarnerningen \/m'novernberz 1)/4r 9/1ar 24/1Ot-14/ll;

tweede helft december vrijwel dagelijks meerdere exx op Nieuwe i"Ïeer'

21 . Purperreiggr Ill .i.v , 3/8 steeds 1 juv. lvaargenoment vnl' Vogeleilandt
maar ook Amstèlveenge' Po

30/B een uitgehongerde
daar naar Ii. de Grootr C

houden. Vermoedelijk zelfde exemplaar.

27. Roerdomp
eind Excursiepad (Luyendi jkltvle j 'van

ef.
juv. bii dierenarts Arustelveen gebracht en van-

oÍi3rr*"g, ai" hem tot 2/9 nog in leven wist te

B/g

1o/11
1B/12
19/12
28/12
!'JÍnter

Pi.j].staart

1ex Oeverland NM; vloog oP

(avi't:

Drooge )
1 ex opgestoten bij Vogelej-land (Topsvoort)
1 ex bij elzenspeeiprdàts (bos"uachter Kerstens)
1 ex buiten lr4eerpad (Vera)'
1 ex Amstelveensà poet (boswachter Porsius) '

dobrtrek jvnl,. vah.haf f augustus af ) '
exx! 2?/? 7 ex:x, fi ) exx, etc. etc'

)o.

34.
exr 3

Zomertaling
1 territori-um - Oever1 and i'íM,(Ofeel).

Op I(1ein+i',qn
1J decemb'er;

-. í:.

oroiï']villrer ]o oktob eri '9,:;1;-+4,. 1?, 23, 24, 2! novernber;

Max. 4 exx tegelijk.
39. Slobeend

ffi-ri jk broedgeva1 schinkelpoIder ( groep Swart) .

41 .
op K1eine Vi
Nieuwe Meer
en 4 o Nieuw^ + _-.en Z o l\l-euu/

+

42.

Tonnereend......#27/10 1 ö
16/11 1 o
15/12 2 ö
22/12 2 6

Kuifeend

jver (Veling/van Tilburg)
(F. de Jong/Vera)
e l"ïeer (Swart/VI-{G)
e Meer (Vera).

Itz

3 m"I ,lraarnemingen, en
il7{ 4 "** poàftje in Oevertand Nj-euwe Meer (Hartog).

Tafeleend (AvN: doortrek vnl. van september)
ffige"ome,- L/m 2o/4 en weer ,troiovr 3/B'
Dj-verse augustus waarnemingen (1 - 1O exx) '

4y. Brilduiker
1il12
24//12
29/12

Op Nieuwe }{eer
1 o rrwerk 24rr
op+Nieuwe Pleer

eerst 2 o, latet 1 ?
(V erarlvan'Eysden)
1 o (Vrloons).

(Swart/VIJrlG)

5V. Grote zaagbek'ila""s""o#n [/n 9/4;
B/lo 1öl{leineVijver
23/11.

(Hartog/A. de Jong); daarna pas weer o.i.v'



54,

trtr

57,
e.v.

(1963 trr/Ív | 2) bl-z. 7

Nonneti e

G/17--1 e (swart/v';tc)
O-ot "*rr' 

ö+waargenomen door Reynders, Bresser, Hatfog/Versluys'
I{adien steeds 1 o l/n 24/12.
Bergeend
5ffiexxopNieuweI{eer(Svlart/Verhoeve/}"1ej.vanDrooge).
Ganzenïre-
1 6/11
14/12
14/12

K].eine
15/'12 45 exx rich ting llï (Hartog/versluys) (roep gehoord) '

1

e/
o
ï

Oeverland Ni.euwe Meer (t'iej. van Drooge); daarna pas Ïueer lÏi'i'v'
, diverse waarnemingen.

1Z exx richting Zuid. over kampeerterrein (Straatrnan)
+ 25 exx richbing Z (f. de. Jong)

! lS kolganzen richting N/No (versluys/A. de Jong)
15 exx richting Noord óver kampeerterrein (Straatman).

zwaan69.

7?.

89.

102.

103.

Sperwer
22/ö

1

82. V{espendief
W9 cirkelend boven Vogef
l4/g 1 ex bJ-j Vogelej.J-and-

84. Blauwe kiekendief

eiland, achtervolgd door kauw (Brander c's')'
(Hartog/Versluys/A. de Jong).

B/9 1 o vloog op bi
B/g vef,moedeU-jk ze
15/9 '1 o boven herte

Ir{ej. van Drooge

BB. visarend.

j VogeleJ-Iand (Luyendijt</vte3. van Drooge)
Írdu-u* . gezíen ui5 ueionbrug (F. d'e Jong/vera)
nkamp (Reynders; daarna Luyendijk, A. de Jongt
), geattaqueerd door kraai.

2ltt 1 ex eerst richting Noord, daarna terug richting Zuidt over
kampeerterrein (Straatman) .

Boomvalk
5ffi-."-mei- en zomerlvaarnemingen. Minstens 1 broedgeval in Asd' Bos'
1A/B bij Tribuner l ex zeer fanatiek op zwa'luwenjachtl laag over de

grónd en vl-ak langs de bossages. Laag: vermoedeliik in verband met

Érachtige wind (Frieswi jt<).
22/B Laatste waarneming (Hartog/Versluys).

Waterra-l- (AvN doortrek tot in Novemberl wintervogel in vrij klein aantal)
ffit!diverseÏyaarnemingenVoge1ei1andenOeverfandNieuwe.Meer
( gehoord) ;
àónl Z x 1 ex gezien orngeving koekamp (Straatman/Kerstens)
iíru in z}/tl I ex gezi-en bi j Kleine Vi- jver (Verhoeve; A. de Jong;/Vera)
9/'12 1 ex gezien, zich voortÉewegend over ijs (da.rnes van KeLcklnoven/

Heuwekemeyer)
15/12 dito (veting/van Tilburg)

,1t1, 3ïï"1ï:i:";(:ïÏ1" ,, oNr.í een waterralvrerlcel met stuk bot eraan'. 
sèvondenl ptóóir""t sperwer). (Brander/vvto)

Porseleinhocn
V'Jaarschi jnJ.i jk 2 territoria Oeverland I\yI (21/6 langdurig baltsroep

'Btaader/v!\iG) .
112. Scholekster

7/e
2511a
22/12

1

2
12

ex weiland Meerzicht (Hartog/Versluys) I d'aarna nog slechts
exx over heuvel (Brander c.s') en
exx roepend over Gem. terrein (Vera).

a



(1963 TrÍ/Tv I t)

116. KIeine plevieq
1 territorium SchinkelPo lder; 1 territorium Vogeleiland,

123. trv-atersni
'1 ex opgespoten terr
daarna vrij geregeld

Laatste waarnentingen :

2 exx over l'leerpad (A.
+ 40 exx richti-ng Zuid

v1

ein tegenover Trib
waargenomenr vnl.

une (Hartog);
di'uzelf de terrein t

blz. B

en F. de Jong).

a 7

125,

126.

129,

131 .

131.

428

t/n 15/12,

Bokje
öp-fiEpoten terrein tegenover Tribune t
'1 
-x 

2- exx, 1 x 4 exxo verder steods 1

J oktober, 16, 21, 24, JO november, 1

vnl. door Jongerengroep opgestotent
gÀ.

december

( boswachters )

Houtsnip-ffi 
ex over karnpeerterrein (straatman)

2O:/11 aanta] opgestoten; dito gedurende december

23/11 'l ex hoek Koenenbos (V'i/ÏG).

128. \irtulp
11/12
15/12

V{i tqat i e#ffieffi ex ïvaargenomen oP 12/l
4/12 '1 ex Landscheidingskade

Oeverlopelq

136. Ture]-uur
Op weiland Meer zLcht

Grutto
ff,- Laatste v'raarnemi-ng

1n2. Zwarte ruiter
31/8 1 ex omge

Na 46 eerste waarneming:
6/l ' 1 ex Vogeleiland (Bran.der/Versluys/A'
22/9 ]aatste vraarnemingl 1 ex Vogeleiland

de Jong)
(Verhoeve).

(svuart/vwc) .

, 2?/? , 5/B | 11/8 | 14"/8,
(Straatman).

de Jong)
(Metzger, A.

I?erienv'rulp#Tffiexx op vreiland Meerzicht (Hartog)
zill t ex gfweiland l'Íeerzicht (Swart/Verhoeve)
Deze soort tevoren slechts oriervliegend luaargenomen (Brander)

?/B 1 ex rÍchting Noord (Straatman)
iz/A 1J exx richting Zuid (Straatman) '

Dàarna nos 25/B en )1
geregeld t/m 28/7,
/B (Hartog/VersluYs).

ng Kleine Vijver (Swart, de Kruyf, Brokkq)
fEr.ootaren gózien over kampeerterrein (K' en L' Straat-

rter::ein (Straatman)

l6/g 1 ex, roep
man) .

1?/11 1 ex kampee

138. Groen ootruiter
gehoor Bo
over kampe
'l ex roepe
J exx roeP
Mej. van D

1 ex stree

31

2
1

2

7
7
ö
aU

srandweg (Swart c.§.)
erterrein (Straatman)
nd over ONM - ook gezien (Hartog)
'end over opgespoten terrein t"o. Tribune (F' de Jongt
'rooge, etè. )
k --roepend - neer op wej-Iand Meerzicht (de Kruyf, swartt

overvliegend ten Zuiden van Bosbaan (Verhoeve),
.."..:,...

ei
)/
5/

31/8

25/9
C.S.)
1 ex roePend



(19$ rrr/rv, 4)

144 . Bonte stra44llpper
7/1 2 2 exx over ltrieuwe Meer (V erho eve )

1 ex over elzenspeelplaats richti-ng Z (Swart).

148.

162.

163.

174.

179.

bl-z, 9

Kemphaag
Irr2dehelft 1963 slechts waargenomen op:
2?/? J exx op weiland Meerzicht (Swart/Verhoeve)
15:/12 2 "** fàuragerend voorheuvel (Swart/Verhoeve, e.a.).
Grote mantefmeeuw
Na 1l/J pas ureer m.j..v.
Klei-ne Mantelmeeuw

25/8, vnJ- . op Nieuv,re Meer.

Op Grote Speelweide
1r/6 minÀtens J exx (Mei. van Drooge/Jongerengroep)
21:/6 J ad:u:-ï + 2 juvenil (A. en F. d.e Jong)
t4/l + 15 exx (A. eà F. de Jong)
4/1o T ex vrije sportvelden (V,i. Verhoeve)
5;/1O Gemeente terrein, '1 €xo (Swart c.s. )

Zwarte stern
l,rffierein8eninAmsterdamseBosdananderejaren1Il.1.Zofmeer
op 22, 25, ZBr-31 augustus i 15 september; 16 september slechts 1 ex.

Visdief
§ffifaatste waarneming. minstens 1 ex bi j Nieuwe I'teer (Verhoeve).

193. Tortelduif
neming, '1 ex .over Koenenbos (Hartog, Versluys, A.de Jong)

195 .

l4lg Laatste waar

Koekoek
Tlaatste waarneming, 1 ex gezien op Vogeleiland

Laatste roep-waarnernlng 2?/7 (Swart/Verhoeve) .

Steenuif

(Brander)

exx

202.

203.

207.

1 8/9
4/1o
20/1O
25/1o
1o/11

Bosuil
2 territoria.
ZZ/1O baltsroep gehoord omgeving Directiekeet (Verhoeve).

Gierzwaf-uw
eming: 4 exx Bosrandweg (Straatman).

1ex bj-j hooiberg kwekerij (de Groot)
'1 ex tijdens avondexcursie gezien bij Meerzi-c}:L
gehoord bij kwekerij en thuis (c1e Groot)
1 ex bij manege (Hartog/versluys)
1 ex gehoord Bosrandweg (Verhoeve).

(iíart,og/'{ ersluys )

.3/9 Laatste waarn

2O9, IJsygge,l

214.

Na 4 januari géón enkele ïuaarnenlng.

Groene specht
ffi'ffirnemingen tweede helft 1)6iz
?/? 'l ex excursi-àpad Amstelveense Poel (F. en A. de Jong)
Zl/Z 1 ex gehoord., daarna gezien achter start (Hartog)
Z/g 1 ex [ehoord'en gezj-en bij koekamp (Hartog/Versluys)

KJ-el4e bonte specht
If al a

20/4
jaar

I

-léch_ts 1 positieve lrvaarnemi ng:
ex van laatste bos naar Zuidzi-jde Roeibaan (Hartog/Versluys).

217.
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5/ 12

Roek
vT
B/g
1g//1A

bl-z. 10

22O. Draaihal-s

c"(jo.

819-----1-ex op takkenbossen Geneente terrein.
I s Morgens eerst HH. v. d . WaJ- /t<ott/ ae Vries , d.aarna
A. en F. de Jong,Versluys, Vera, van Eys;$en,

' M"j. van Drooger'Dr, Hirschler.
Ook.om '18 uur nog aanwezj-g (Jongerengroep)

9/9 1 ex el-zenspeelplaats (dames van Kelckhoven/Heuwekemeyer).

Boerenzwaluw
19/1O Laatste waarneming (Hartog/Vc,rsl-uys) .

227. HuisZwaluw
6/1O l,ààtste waarneming: 1 exx KJ-eine Vijver (Verhoeve)

(9/1O in Amstel-veen nog 2 exx d.ie in e.n uit nest vlogèn - Verhoeve),
228. Oeverzwal uw

31/B Lààfste waarneming (FrieswijkrMej. van Drooger e.à.).
229 . !ïi el- ewaal

22./B Làatste waarneming (HartogfVersluys
232. Bonte kraai

2/11
2i 11

9/ 11

2 exx Nieuwe.Meer over Gemeente terrein (Brander + exc..

overrvli-egend (Ver-

).

)

233,

1 ex kampeerterrein (Straatnan)
1 ex bij opgespoten terrein tegenover Tribune,

'hoeive)
'l ex over Dircctiekeet (Versluys).

exx), 1o/B (1 ex) , j1/8 (l
ex) r 20/9 (1 ex),
eà,9/tt (t ex) r 24/12.

exx) ,

I"ïatkop
Terwijl wij tot d.usveme uisluitend dq ,.9. rtfe] fssesptt (kju-kju),
alsmede de.rrpèh=pèhfr roep waarnamen, en .nooit het in de Vogel-gids
a1s rrzangrt gekwalificeerde gebabbel , werd dit gebabbel thans waar-
genomen op:
21/11 1 ex bij Koenenbos (A. d.e Jong) ltevens ?rkju-kjut?.
23/11 J exx bij Koenenbos, nerveuë elkaar achtervolgend, gebabbel

Itk ju-k jutt ; uiteind cli jk copulatie.
(Brander, A. de Jong, tr'. de Jong, en andere VIVG-Ieden)

13/12 1 ex 'rbabbelenàr' bij Koenenbos (A. de Jong)
Kramsyq€91
7/1A 6 u"+ over opgespoten land bij Tribune (Verhoeve); eerste

waarnernlng sederf 27/4.
254. Koperwiek

22/9 div. exx (Ve1ing, A. en F. de Jong/Metzger) I eerste waar-
nemi-ng sedert 19/4.

ex op weiland Meerzicht (Verhoeve)
ex Ruige Hoek (Hartog/Versluys).

265.

Paapj e
16/T , ? o, takkenbossen Geueente terrein'(Verhoeve/Vte3e vàÍr Drooge).
Gekraagde roo4§taart
Laatste waarneming: Z4/g 1 ex bij Sl-uís Banaan (Verhoeve)

()
/4

(1,

243.

en

261 . Tar:uit+_3o/8 1

31/8 1

)6L
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266. ZwatLe roodstaart
Eni-ge Bos wng:

267. Nachtegaal

bl.-2.11

4 I ex gezien elzenspeelplaats (de Roever/Ve1i-ng).

L da tste wng: 26/8 1 ex gezien r,/ogeleiland (Mej. van Drooge).

2?4, Grote karekiet
Laatste wng: 31 / B (HarLog/Versluys ) .

275. Kleine karekiet
Laatste wng:
Verhoeve).
Rietzanger

1O een nog zingend ex eind .tlxc.pad Nieuwe l'leer (Swatt/

277.
Laatste wngn

279. Spotvogel
31/8 groep Pahlsson.

Laatste wng:

2Bo. \u,e_q!Egp

8/g '1 ex geringd op kampeerterrein (Arentsen) .

Laatste wng:
Drooge).

282. Tuinfluiter

?/1O 1 ex gezien takkenbossen Gemeenteterrein (Mej, vah

5/9 een nog zingend ex ook gezien - gemaal.weg (Mej. van

283.

284.

28?.

288.

Laatste wn§:
Drooge).
Grasmus
ilffiE wns:

Lqq.4qsluipeI
Laatste wng:

-B'l- tl- s
ËïEte wng:

Tjiftjat

31/8 1 ex Kl-eine Vijver (Hartog/Versluys).

3/B 1 ex Schinkelpolder (de Kruyf, Brokke, Verhoeve).

2O/) zacht zingend ex bij Koenenbos (Verhoeve).

Laatste víng: 19/10 1 zíngend ex Noordkant (v.d. ïrial)

289. F]-uiter
' ï-:Ël;;ïtorium ??? (zie meded. blad no, 4 van 1963).

292, Goudhaan_Lie
26/8 Omoricapad (Hartog, eerste vuaarneming sedert B/6),
Zeer vreinig waarnemingen dit jaar.

)az Vuurgoudhaantj e

@ienruiterpadbijK1eineVijver(Mej.vanDrooge)
2/11 '1 ex bij huize de Groot (de Groot)
(ne enige waarnemingen sedert 14/4.).

294. Grauwe vliegenvanger
Wemj-ng ( swart/vvrtc) .

295" Bonte vliegenvqliger
(xa r2/5 pas weer.)
13/B I cct. eclipskleed ö lribunebos (Hartog)
1B/B freer dan 1; 26/8 (2 exx), 31/8, 4/9, 15/g (minstens J)r 21/9,

22/9.
'ríitte kwikstaart3A4.

aats e wng: 2 11 1 ex irwerk 24tt (A. de Jong/Vera).



(198 rÍT/w, ?)

3O5, Grote gele kwikstaart

306.

@ver Gemeente terrein
19/10 1 ex Banaan (Swart/vWq)
2?/1O 1 ex Kleine §1uis (0reel).
Ge1e kwikstaart
Laatste wng.: 2

30?. Pestvogel
7 8/tt
9/ 11
1o/ 11

14/ 11
23/11

26/12

316, Putter
iffi:-óoortrekker in vrij kl-ein aantal
tiïintervogel in vrij klei-n aantal.
ï,laargenomen: 11 t 22 , 31 augustus I f t
ber; !, 13, 16, 1?, 18 novemberl 1 | 1

Sijs
nerste waarnem-ing sederL 1O/42 1/) 1

Kruisbek'
Zie overzícht aan slot.

tzb.

330.

143.

zLc
J exx r:oepend
GarreI fs )
1 ex roepend

347.

blz. 12

(v.d. vrrat/t'ite5. vàÍI Drooge)

begin oktober tot in november.

9, 14, 1?, 22 september; 6, 9 okto-
5t 20, 2J december.

)/) opgespoten terrein t.o. Tribune (Brokke/1/V\ic).

een aantal waargenomen door Sluisvuach ter Mus bij I(leine S1uis.
vermoedelijk gehoord door Swart, bij bovenbos.
I exx bij Kleine S1uis, niet fouragerend, vlogen later weg.
(Hr,Ve1tmani mededeling van Tilburg)
1 ex bij huize de Groot, fouragerend op Gelderse roos (de Groot)
1 ex Vogeleiland, vloog over en streek neer in de omfingend.e bos-
randl verplaatste zich daar enige malen alvorens hij uit het ge-
zíchl verdween. (Brander/vwc) .
1 ex over kampeerterrein richting Oeverland K1 eine - Amstelveerlse
- Poel- (St,raatman)

317.
ex roepend overvliegend (Straatman).

Keep
20/9 ) exx over kampeerterrein, gehoord en gezien (Straatman).

(eerste waarnenling sederb 21/4)

Rj-etgors
15/12 nog '1

Sneeuwgors
7/12 over w.eiland Me-erzicht (Swart/Verhoeve', öe Kruyf ,

overvliegend (Verhoeve) .1 5/12
Ringmus
Àïffi]ortrekker in vrij groot aantal van ha.1f september tot begin

december, en eind februari tot in meJ-.
Na 11/J pu." *"ui'-1ó ;; 1à7i ;-.;t"r s"maa:. (veling)
13/? Bosrandweg (Swart/vlii1)
Daarna rn.i.v. 1g/1O vrij veé1 waarnemingen t/n 25112.

ex gehoord en gezien oeverland I{ieuwe lvieer (Swart/vWG).
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Overzictrt kruisbek-invasie ! auEustus í/m 2 deceuber 1!61

blz, 13

-^ /tló. Krul-,s oeK
(5/ 8

2

1 paar kruisbek SchiPh
ïí. Verhoeve I di.t is no

oldijk, in appelboom achter huis van
g buiten het Ansterdamse Bos, doch

e/B
1 4/B)
15/B)

1 6/8
1B/ 8

19/ B

22/B

26/B

30/B

10/B

31 /B

1/9
2/9
4/g

5/e
B/g

hemelsbreed vlakbij. )

2 exx over kampeeq terrej-n (Straatman)

1J exx fouragerend op lijsterbes op kampeerterrein (S traatman)

een tiental exx kampeerterrein (Straatman)

met excursie)1 .juv. o kampeerterrein (
1 ó kamö"61ËEIffito

Brander
o)ó,

2 exx Ygggl::l*lÈ, zich badend in een plas op het pad (Topsvoort)

ex over opgespoten terrein teg
exx over kampeerterrein (Ha;t6

( Hartog/V ersluys )1 enover Tribune
8Tfei;Íut;I---

1 ö naaldbomenpad J.angs Kl-eine ViJI9I (ttartos)

minstens 2 exx kampeerterrein (Straatrnan)

2öen3
].a.ter 1O

g bij hujze de 9root, eerst op coniferenr later op lijsterbes.
ëxx ové?vïïGEélilTd'é Groot )

meerdere exx gehoord, kam eerterrein (S traatman)
nog ntnstens 2 exx kampeerterrein (Straatman)

huize de Groot (de Groot)

huize de Groot (de Groot)

he1 e dag een aantaf exx aanr^rezi-g tuin Straatman op kampeer'9errein
(Straatàan)o.a.a]d'aar2öen7ogezíen(Straatmaffirooge)
| .exx gyg1_§glfgEglpel$gf ( de. Groót) .
2 exx 6iJ-6uÍ;"-Aë-qiöoi-(ae Groot) .

11 /9
1 7/9
20/9
2t /g
22/9
22/9
22/9
z4/g

5/10
B/1o

1 O/1O

'l öen'1 o
+

lo

oenlo
+

öen'j o
+

OETLZO
+

ex hoog

exx hoog

1 ö en 1 o ]nuLze de Groot (zowe]- Frieswijk/Reynders, aIs - separaat -
T/+

cte Hoever / u ers]-uys/ .

1

1

Z.

1

E

3
1

1

3

I

5

lnu:-ze de Groot

huize de Groot

h ze de Groot
over kampeerterrein
over kampeerterrein

richting Oost (Straatman)

, rj-chting Oost(Straatman)

u]-

( d.e Groot )

( d.e Groot)
(de Groot)

o 01J huize de Groot (de Groot/Me1. van Drooge)
ex over lggglsflglg (A. en F. de Jong/l,ietzger)

9 bi.i huize de Groo+" (de Groot)
exx bij EgUS_gS_-crg_9.! (ae Groot)

exx kamp eerterrein ( S traatrnan)

exx bij huize de Groot (de Groot)

Z.A.Z o
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12/1o
1g/ 1o

20/1O

27/1o
29/10

30/1o
5/11 )
6/tt )
B/tt )

11/ 11)
14/ 11)
15/11)
16/11)
21 /11 )

22/11
22/11
23/11

+ 12 exx 0everlanden Amstel-veense Foel (i{arto g/Versluys/I\. de Jong)

2 exx'Uij t"igtglgxoot (de Groot)
1 ex over Schfglg]_lftsg bii Amsterdamse Bos (Verhoeve)

2 exx bij huize de Groot (de Groot)
1 ex bj-j huize de Groot (de Groot )

1 ex bij 9fglg-Iffygf (Í era/van uysden)
,r̂oenr 9 bij huize de Groot (de Groot)

z o br"J huize de Groot (de Groot)

, o br-J huize de :Groot (de Groot)
6 exx, waarvan mj-nstens 2 ö en 2 g bij huize de Groot (.Roever)

löbij huj-ze de Groot ( de Groot)
I s midd"ags 1 ex over huize de Groot (de Groo t/OreeJ-)

24/11

25/11
26/1'1

1 /12
1/12

2/12

t. ^+ o baJ huize de Groot (de Groot)

t o oaJ lnuize de Groot (ae Groot)
1a in spar achter" bg:Zg_Efgggl Nieuwe Kal- Sgl3gg (r. de Jons)
1 ex bij huj.ze de Groot (Brokke )

1

1

ex sehoora ij:ggyg_§elIj:eleel bii !g:39_Elgg3l (de Groot)

iuv. ex gllgllpgglplg*lg (dames van- KeLckhoven/Heuwekemeyer)

Kl\tw/VVÍG Amsterdan vDr/TtÍo31 d,éíembeí-T96 t
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Zorgvlied is een begraafplaats, gelegen aan de Amstel bii de voormalige :

Zuiàelijke Wandelweg. Het grootste gedeelte bestaat uit hoge bomenl met naaldhout,
veel heesters en struiken, maar ge(:n grondbegroeiïng.
Achteraan is een nieuw gedeelte met jonge aanplant, waaronder veel hoggen en
naaldhout. Aan twee zijden wordt de begraafplaats begrensd door een brede sloot.
0p het terrein bevinden zich enkele gebouwen.

Btrv. ZY. F. DT. WG. 0V. JV. TG.
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20

13

76

79

Brl

9X

96

109

1"1 0

116

128

L10

L76

18r{

L96

L97

198

200

208

209

2L2

2L4
()o 1

230

232

234

238

259

2,40

24L

2t!2

24tL

, ::.D,tt6

blauwe reiger
vitte eend X

buizerd
Spe fl^,e r
wospendief
boomvalk

torenvalk X

waterhoen X

me e rkoe t
kievit
houtsnip 1)

wulp

kokmeeuw

visiliefje
i.:llentluif X

houtcluif X

torte ltluif
koekoek

bcsuil tr) x
ransuil Ï
gierzwaluw
i j svoge I
grote bonte-spechtTk
ve ldlccuwerik
boe renzwaluw

huiszwaluw
zwarte kraai X

bonte kraai
roek
kauw X

ekste.r ' X '.
gaai

koolmees X

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

v
IL

X

x
x

x
x

x

Y

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
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247

248

251

252

255

2n6

259'
260

267

262

267

274

pinpelnees X

zwarielmee s

natkop

s taartmee s

boomkruiper X

.winte rkoning X

grote tijster
kramsvoge 1

zanglijster X

kope rwiek
merel X

gekraagde -roodstaart
x

roodborst X

spotvogol X

zwartkop X

tuinfluiter X

braams Iuiper
fitis X

tj iftjaf X

goudhaantje

vuurgoudhaantje 2\
graulíe -vl ie genvange r

x
bonte -vliegenvanger
heggemus X

witte lnrikstaart
pe stvoge 1

spreeuw X

groenling X

sijs
kneu X

goudvink J)
kruisbek
vink X

keep

huismus X

ringmus
grasmus X

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

?,78

289

29a

x) 292

294

29?

298

fi7
504

305

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
306

509

516

1L9

3221

127

329

530

735

138

34L

142

359

360
x) zgi

x
x

x
x x

x
x
x

x
X

x x

x
x

x
x
x

5PEI?WL:I?
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bl-z.t7

r)
z)

houtsnip:
vuurgoudhaant je :

L-L?-L962,
L6-4- 1958.

1 ex.
1 ex.

(ae Roever)

Voge ljaar ze sde-jaarganl
Ito o /i

1)

&)

goudvink: 1 vr.Z6-te-L96L
Z.mo + 2 vr. L-t- L962

1 m. t8-2- L962

1 m. 1'7-7- 7963

bosuil: tegenwoorclig nogelijk gecn broetlvogel

(de Ro"r'nr, OrecI
(de Roever)

(d" Ro"vrr)
( tIe Krui jf )

meer trP61 nog weï.

)

grote
goudvink.

')

1l

i\ q V Li (.r R er o Ut>F{r\At\lïf E .

È\-,

Samengesteld door3 J.W.de Roever,

M.i" I le ts traat 26 ,

Amsterdam(Zuid)*
Tclr 726265

Totaol: 70 soorten. waarvan J2 broedvogcl.



(nummering Vogelgids zesde druk)
blz.18

§ilote i ik. Brv. ZrY. F DT. '[{G. 0v. JV. TG

1

5

6

7

I
9

1B

20

2L

2B

50

35

74

35

36

37

1e

19
Ir0

47

42

43

45

47

S,D

53

5t*
ÉE

57
5B

63

69

76

79

86

9t

92

parelduilcer 1)
f uÍit
roodhal sfuut
kuifduiker
,geoorde fuut
,dodaars 2) X

aalscholve'r
blauwe reiger
purper reiger
ooievaar
lepe laar
wilde eend X

wintertal ing
zomertal ing
krakeend

snient
pijlstaart
slobeend

krooneend 4)
toppe reend ., -:'

kuifeend
tafe leend
bri lduike r
grote zee-eend !)
middelste zaagbek

grote zaagbek

x

x
x

x
x

x
x

\a

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

nonne tje
be rgeend

Étrau1íe gans
ko 1 gans

rotgans
brandgans

buizerd
spe rwe r

ta

3l
!7)

x
x

x
x
x

x
blauwe kiekendief
boomvalk

s le chtvalk

x
x

.1l.
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96

100

10r{

105

l"0B

109

110

1X&

LL6

!77
118

t19

torenvalk
patrijs X

waterral ?

porse Ie in-hoen
kwartelkoning /)
waterhoen X

meerkoet X

scholekster X

kievit X

bontbekplevier
kleine-plevier X

strandplevier X

x

x
x

x
x
x
x

x
x

ïIe,"v., í(

x

. :ii-rr



blz,20
vervoLs Sloterdi ik.

Drv zv F DT wG 0v JV
L20 zíIverplevier
121 goudplevier
124 steenloper B)

125 watersnip
L?.6 poelsnip 9)
127 bokje
128 houtsnip 21)

110 wulp
1J1 regenwulp

x
x

x
x
x

x x
x

r13

L74

115

136

737

L78

!59
1&0

x.44

í rrR

x.48

í49
x50

1,55

L54
L5?

L63

1,67

x68

169

L7A
175

L76

í79
18&

185

t96
L97

200

grutto X X

rose grutto 10)

wi tga§j e

bosruiter
oeverloper 11)

tuneluur X X

zwarte ruiter . -.,
groenpoot ruiter t
kleine strandloper
ter,ninck strandloper
bonte strandloper
kronbek strandloper
drietecn strandtopcr 12)
iremphaan

kluut X X'
grauwe franjepoot
grote jagcr 1l)
grote mantelmeeuw

kleine mantelmeeuw X

stormmeeuw
dwergmceuw 1&)

l.g§-rmeeuw ' X

zwarte stern' . X

visdiefje X X

noordse stern
holenduif
houtduif
koekoek X

x

x

X

x
x

x
x

x
x

x
x

x

'1.

TG

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

.,'
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::================================================

ïr'oo floor

IIrOo IIrO'

xx
l(

x

[Lo O.

ïI .O.

ono

207

:2L0

'2L2

219

é d,<)

229

t30
2',3!

232

234

235

238

239

2&0

2.4X

242

246

24?

2,56

259

260

26L

262

257

270
01q

27'j
ó-oí-lo

2Ílt+

286

297

309

3ro
316

3í8
320

Kerkui 1

steenui I
vcldui I
gierzwaluw
groene specht 1s)

kui-f 1eeuwerik
boomleeuwerik 19)

veld I eeur.rerii«

strandlecuwerik
bo erenzwaluv

huiszwaluw
oeverzwaluw

zwarte kraai
bonte kraai
roek
hauw

ekster
koo lmee s

pimpe Imee s

winterkoning
grote J.ijster

krantvogel
zangLijster
iroperwi ek

rrere I
tapuit
roodbor sttapuit
paapj e

ro odbor st
kleine karekiet
ri etzanger
fiti s

hegger,ius

graspieper
witte ln^rikstaart
gele kwikstaart
klapekster 1§)

x

x
xx

x x
x

v

xx
xx

X

x
x

x

x
x

a

x

x
T.

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x_

x

x

x
x

x
x

rI.Oo

x

x
x



I

Ygrygle-§IgIs19:i k

12&'spreeuw
j2J groenling

329 sijs
510 hneu

J23 putter 16)

3'51" frater
Jr*l vink
345 keep

l!6 rietgors
3r7 íisgorsr

358 sneeuwgors

359 huisnrus

J60 ringnus

b12,22

Brv. ZV F DT !I$ 0V JV TG-------: xxx
xx

xx

xx

x
x

x
x

x
xx

x

x
x

Íl .Oo

TotaaI 1JB soorten, Ï/aarvan 2J btoedvogel-.
1. parelduiker 10,3.61 (Hartog)
2, dodaars L963 broedvoget (Uiessen(

7. ooievaar' 1,9 ,8,67 (Hartog)
4, krooneend 8.12.63 2 n"(Hartog)
5. grote zeeëend n. en vr. L5.12 25.L2,63 (Hartog, de Roever, 0reel).
6. grauwe gans + 100 en kolgans 11 (grazenrl) t5,1,2.6j(Hartog)
7, lnnrartelkoning 10.5. !2,5.1962 n, rorpcnd (dc Roever, 0ree1) , .

B. steenloper 1,6161 (rlartog, A de Jong)

9. poelsnip o.or L,!2,6j (Oreer) 6.2.63( de Roever) :

ook nog 1 waarnen:ing uit 1960(Vogeljaar) kont uisschicn

21. hoursnip ï:Ï; ï"uiïdi,ï"?;"l:Jïïil à:":ï:'iïÏ.ffi1rneer:baar'
tr0. rose grutlo t2.8,67 (Hartog)
11. oeverloper 2? ,12,67 ( de lïoever)
12, drieteenstrandloper 10.9,62 (de noe'rer, OreeI)
L1, grote jager 9,L0.61 (ltartog)
1&. dwergneeuv 12,6.62 jo.r.(Oreel, de Roever)
L5. irlopekstet 2,t2,62 (Creelrtle R,oevcr)
16, putter L0,tr2.6! (0reeI, de Roever)

31.10,(t5 4 exenpl.(Hartog, Versluysr'A de Jong)
17, rotgans 7,4.63 1 erenpl. grazend oD zwenrnrend (ae Roever)
L8. groene specht 18.11.6: (de Roever)
!g,boon1eeurrerik1B,1L,62Bexef,Ip.(denoever)



bLa.ET.
r'§loterdi jkil is gelegen tussen dé 'spoorli.jn naar HaarLem en het Noordzeekanaal;
vanaf de Westhaven + 1kiloureter,""=toliik. : " '
IIet terrein bestaat uit zandvlakten, ri-etbossen, terreinen met ruige plantengroei
begroeide cn onbegroeide slik55ebieden, gnasvlakrten, sloten en kanalen.
Aan de rand staan enige boerderiicn. ; : : I

Samenstellers: A. Hartog en J.W. dc Roever
1..{illetstraat 26 Amstertlam (Z)
Tet.726265

Àfkortinsen (-Zorsvlied en Sloterdiik)
Brv. "Broedvogel'r, hieronder te vcrstaan een vogel, die door nestbouw, eieren,

of zang over een voldoend lange termijn, e.d. er uiting aan
geeft dat het biotoop hem aanstaat voor broedgebicd.
Hieronder valt dus ook een solitair blijvcnd mannetje.
Waarneming van vliegvlugge jongen'zal dikwijls, tloch' niet
altijd, voJ.doende aanwijzín'g zijn,

Z\r. rrzomervog5el", ( ts wintcrs afwezig)
F. fouragerend
DT. op doortrek
WG. 'rwintergast", tszomers niet in of bij dit tcrrein waargenomgn

maaÈ ls vinters welo
CV" overvliegend (".q. Langsvli"egend)
JV. jaarvogel (nefe jaa'r door waarneembaan)

TG. toevallige gastl d.w.z. slechts bij hoge uitzon§ering
(fouragerend, doortrekkend of overvliegend) tii ait terrein
waargenomen.

N.0. naaste omgeving



bla,2&
Verklaring afkortinqen waarnemingsterre inen:
Nlk.:Markenl Std.:Slotertli jk (spuitveltlen) I Dmz. : Diemerzeedi jk;
D.B.P. ! Diemer Buiten Polder.
Waarnemers !

Bt: Bonten; Gr: Garre}fs; Htl Hartog; AdJ: A.de Jong;
FdJlF"de Jong; deKl de Kruijf;0rl OreeI; tleR: de Roever;
Sw: Swart; Vs: Versluijs"

DERDE EN VIEP"DE KTTIAH,TAAL VAN GR00T AIÍSTERDAIIÍ 1963

1e r over hete
1

I
Pare iduike r

70 - 3, 1 ex., Std. (ttt., AdJ FdJ. )

Geoorde Fuut

25-7r 1 ex., Std.
27-7, 1 ex., Std.
29-7, Ii exx. rstd.
6 en 10-!, 1 ex.,
20-72r2 exx. rStd.

Krakeend

Andrie se )
0r.
Srrt.

Sloterpl-as
(aa,l., FdJ,

Ht. )

VaaI Stormvogeltje
I - 10, 1 ex.gevonden op de l,,lesterdoktli jk, Ardam(C), (med. S*n. )

lÍoudaap je
1 broedgeval, Dnz " , (OtOenfrot, Gr. , Sw. , 0r. , )
18 - ?, 1 cx. overv1.. , tuinpark V"A.T. (Aa;. )

- 7, 1

- 9, 2

- 9, L

- 9, 1

-11, 2

-11, 1
-11, 2

(vs. )
(vr. int. )

22
L1
L4
1,5
I

9
11

rno en 2 vr.,Std. (aa,l . Ht.)
oxxr Std. (acr.)
vro I D.B.P. (Gr. )
ex. ,Schc Ilingwouderbrug, (C". )
p.r hlk., (0".)
Éxxrp Std. (v"ra)
mo en I vr., Mk, (S*. )

Smient

22 - 7, 6 exx., Std. (lal ., Ht. )

Krooneend

30
B

- 10, 2 exx.rStd.
- t2, 2 exx.rstd.

Toppereend

10-10, 2 m, en 2 vr., Std.(Vs.)

Kuifeend
1"1 - B,
!2 -L2,

tr vr.
1 m. 1

met 5 pull., ErasmusgrachtrAtdam(W)
Amstelkanaal t.h.v. de Rijnstraat,

(Anarie se )
Ardam(z) (or. )



bIa.'25

L2, 1 p., Std., (rusp.tÍè&rll . I{t., 0r. en tleB.)

Sloterplas (gt. )

1 p.met resp. lJ en 17 puII. rStd. (*usp.Wernsing en Antlriese )

4rote Zeeëend

L5, L7 en L9 -

Eidereend
L9-7rLvr.,

Bergeend

2L-6en6-7

Grauwe Gans

tr

1rr
28

, 18 exx.
, J.00 en

Dmz, (s*.)
exxr; overvl. in N-richting

ovcrvl . in IJ.-rictrtingrArdam
,À'dam(ïI) (wo"ns )
(w) (Woons )

-6
-B
-B

t
6o

JJ exx.,

Kolgans

L5
25
21 _

29_
L1

11 oxx. , grazend, Std. (ilt)
16 juv. -"r, a .a., grazend, Std.(Vera, vrEijs
26 exx.1vl. richting Z. rSloterplas (AdJ.,llt.
40 à 50 exx. , overvl. , 0ranje sluizen (Gr. ).

t6& ong. 50 exx. vI. in Z'-riehting, I'tdam(!Í)

richting ZW, Stq. (ït.)
richting Z, Std.(i:t.)
1 cx., Slotcrplas (;It.)waa.n 20

Zwàan

75-r2rL
Ruigpootbuizerd

30 - 11, 1 ex., Dmz,

12,
1qlu,

L2,
t2,
L,

(aa,l. , FttJ. I vs .

d

)

cIr AdJ.,FdJ. )

(deR., or. )

({

Brandgans

L5-
az
.7r'

100 exx. overvl.
X2 exx. overvl.
-3trotl-4,Wi lde

Iile inc

rlrïÏ[rít:r

L2,
L2t

Lrxr overvlo Sumatraplantsoen (Cf.)

I
Blauwe Kiekendief ; ,

in de maanden NovemberrDecember is er regelnatig een:vrouwtje in de omgeving
van de Westhaven, Std., waargenomen; op 25 - 12 werd.eenl in de winter zo
zeldzame, mannetje in gezelschap van bovengenocmd (?) vrouwtje gezien,
(Vera, v.Ei jsden, AdJ. , Ftl,I. ).

SIe chtvalk
November, Decemberr l ex. Std.

Sme IIekcn
L4 - g, 1 ex. , Dmz. t.h.v. rrZomerlustrr (Cr. )

traterral
algemeen op de spuitvelden van Std.

Porse Ie inhoen
tweede half jaar veel waa"r#ming.-e.n ontvan§bn-van Std.;ee.rste waarneming daar
van Sw.t 11 - 6, 1 ex. en de ràtítste va'n deR., 6 - L2, 1 ex.
? - 6, 1 ex. geÉoord, .Broek in Waterlandi'(tst.)
23-8, 1 ex. , Botshol (/r.dJ. , FdJ. )

--/I4 ;í:.- .=



bLz.?6

Scholekster
29 - L2, 1 ex., Oranjesluizen (C".)

Z i lve rplevie r
27 9' 1

,I
j)

11 -11. 1
i' ; . ,J; ',, 1-.' .: 

ltí-t )rï).)r, !' ' ',,,rlÏrlj ri /i' ,' í \-:- .r, .'"'\)
rn€

xr 1, S a,

. ..'l .i I ).t

Strandpl ev10 r
Iaatste waarneming! 21,

Steenloper

9, X. exi, Std.(G".)

a

15-
6,
6,

1
1

9x.'r
€Xo 

1

Std. (nt. )
Ilk. (8t., sio. )

Foe lsnip i

tr en 6 - L2, 1 ex. , z,eer a/aarschi jnli jk hetzelfde ux,(resp.0r. en deR. )

Bokje

twoede halfjaar vrij veel ruaargenomen op,Std,, tijdens vorst verdwenen, de
aantallen varieerden van 1 tot,20;, f,e: eerste najaarswaarneming daar :
29 - 7, r
13 -10, 1

L7 -L1, 2

cx., (PahIsson, v.Zutphen)
€xo 1 DrLz. (.a,a,r. rt/=. )
exxol DrlLz, (Vera, ÀdJ., FdJ.)

ïIoutsnip
x6

óé

,1

- 10,
- LLt
- L2,
- 72;

X. ex.,
1 ex.,
1. ex..n.
1 ex.1

tui
Zor
§td
std

ntje Prinsengracht
gvli.-.d (aof . )
. ..(Frieswi jkr., 0r, )
.(ut")
''-1 , .. . ..:-. i -;;

Spiegelstraat (fa.f . )

: 1,6

(

I

-;{

--i"

t-töLr-rSF. I I r>

, r'lii i
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{

Eegeuwulp

28-6, I ex. Museumplein Amsterdam (fa,f r.O,A.f)

Rosse Grutto
1"2-8, 1 ex. Std. (ttt)

Groenpootruiter

3-tL, 1 ex. Std. (gt)

Zwarte Ruiter

blz,27,

de maanden Augustus en Scptember,

27-íL,Lex. Std.
7-L2, 1ex.Std.

(
(
Gr
0r

Sw )
)

Kanoetstrandloper

7 en L4-5, 1 ex. }ík. (nt)

ïileine Strandlopor
in de maanden Augustus en Septenber algemeen op de spuitvelden van,llStd.; nog een 1ate waarneming aldaar: j-lt, 1É*.(y"l.tt*, de R")

Temmincks Strandloper
in klein aantal
10-8, 1 ex. ldk.

Krombekstrandloper

9p std.-rraargenonen gedurende de maanden, ,ruli en À$gusutus.
(ot, aer)

enkele rraarnemingen van Std. uit
Dri et e enstrand I ope r

oo -1,,
21_9 t

29-L2,

Grote Jager

9.trO, Í. ex. lfesthaven (nt)

Kleine.Iager
6 ex.Mk. (gt )

2 ex,de Nes, Uitdam (aef)
4 ex. Std.(Gr)
J ex. Std. (V.If.O.-Ardam)
2 ex. Std. (AdJrFdJrVerarv.Eijsden)

vijsman,
Gr)
S"r)
Sw. Bct )
vuurtorenwachter p.Visser, med.Sv)
voortorenwachter .P.Visser, med.Sw)
week dood, i,fk. (nt)

L2-1A,
16-to,
L9-10,
23-LO,
26-10,

B111 I
ttr-L2,

12 ex. Uk.
6 ex. LIk.
L ex . ir.ík.
1 ex. l,{k.
10 ex. llk.
2 ex. IÍh.
1ex.t66

med. Sw)

n

KIeine Mantelmeeuw

28-7 t
26-10,
1L-LO,

o anO-Lr:, t

Lex
1ex
+J
1ex

. de Nes, Uitdam (Gr)

.dood, [JÍk. (Sro)
ex.Std.. (V"rAdJrHt)
. Std.(Vs,Ht)



a

blz.28

Vis dief
28-1011 cx.Shell-haven (Sv)
25-10rSw vond vele dodon ex. op.de tli jk van ivik,

Noordse Stern
cind juli, begin augustus verd op Stdo eerl ad.ex. met een net-vliegvlug
jong gezien; in de buurt van deze twee vogels zat en vloog regelmatig een
€xo dat erbij scheen te horen. (Veling, v.Tilburgr 0r)
?}-LOrSw vond + 65 dode ex. op de l,Ik.di jk.

Dwergstern
2B-7t 2 ex, de Nes Uittlam (Gr)

Grote Stern

3O-4, 2 ex,lJdoorn (Sw)

I(o eko et
L5-9, tr ex.Dmz (C")

Turkse lortel' :

30.5, 1 ex. overvl.I.B.i,l .-gebouw (srotervaart) (ut)

I

Kerkui I
15_8,
2-t2,

Eansui I
29-6,

0sdorperweg (nt)
Churchilllaan (aen)

1 ex.
1 ex.

1 ex,Dmz. (Ar)

Steenuil
1J broedgevallen rondom Amsterdam vastgesteld(metl.Ht)

Velduil
2B-2, 1 ex. R,embrandtpart< (Ut)
12-8, 1 ex. omg. Sloterplas (Ut)

lJsvoge I
7-t2, 1 ex. Flevopark (Gr)

Kleine Bonte Specht

5L-1, 1 ex.Geuzenveld (D.Luyentli jk)

Strandleeuwerik
vanaf eintl 0ctober aanwezig
groeid tot + 10 €xr

Boerenzwaluw

13-LO, 2 ex.Flevopark (Cr)
Huiszwalurr

5-lO, enkele ex.Flevopark

op,Std.; qind Deeember was de groep aange

(c")



I

rl.

Goudvink

t7-7,1m.,
IJsgors

L5-L2, 11 m'
o JL-L2 1 1 rn.

+ vr. , Std. (ttt. )
, std. (nt. )

bt-z.29
Ccverzrva luw

5-10, enkole ox. Flevopark (Gr)

i,titte i(wikstaart
' t?-12, 2 ex. std. (or)

'Rouwlrwikstaart

17-8, 1 ex.lÍh. (aef )

iilcpekster
19-10, 1 ex.lik.(rlt,Cr)

Pc stvoge L

:26-Ll, 1 cx.Flevopark (Gr)
L-Lzt 4 ex. Jaap Eden i(unstijsbaan ( s')

Fiti s

zg-tT, 1 ex.Flevopark (Gr)

Grauwe Vliegenvanger
hcle voorjaar 1 ex. horeu zingen, Bcrnard Zrrreerskade (i,")

ilitha I svI i e genvangc r
t11,..g,1 ex.hoek Jozef Israelskade en Amsteldijk (.:r) (artiheltje volgt)

Frc-ter en
Snecuwgors zijn vrij algemene wintcrvogels op Std.

I t t, \
tt\

Samcngesteld door G.OrceI en J.tÍ.dc Roever.
In hct vervolg aIIe waarnemingcn zenden aan fno.26',

J.\Í. dc lloever,i.lil letsttaat / (Zuid )

Zorgvliet (ae:l)

TeI: 726265
Àmste rdam

Srrarte Roodstaart

?-t1, 1nr. i.k.(Gr)
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Dat jeugdleden erg actief zijn en ook bijzondere waarnemingen
],runnen doen, moge bIi. jken uit onderstaand artikel:

I

Naar het Balszand.
----y-----

0p 2J JuIi 7963 vertrokken wij, Frits Versluijs en Aad de Jong, naar het Balgzand
met als voornaamste doel geluidsopnamen tc maken vàrr ltrc€uwoÍ]o ;

Onderweg bii t'De Puttenrr, het natuurreservaat achter .de [Iondsbosse zeewering,
deden wi j onze 1e leuke waarnqmingen: 10 ]doordse Sterns, dic r,re herkenden aan tlt
rode snavel-s, verder Kanoetstrandlopers, 2 li.osse Grutto I s an enkele Eegenwulpen.
0pva1lend was het grote aantal Paapjes tussen Grote Keeten en Den ïieltler.: .,In:dr:
omgeving van Julianadorp zagen wi j ook nog een f amilie P,oodborsttapuj.ten.
De 2e dag van ons verblijf in de kop van Noordholland gingen wij naar het I3algzand,
dat voor het grootste gcdcetrte uit sliktcrreincn bestaat die bij vloed onderlopen.
Ï,angs de dijk Iiggen vcrschillendc irogere en begroeidc stukken land waarop zich
bi j hoog watcr aIle vog,e tr s verzamcl-en. 0p een van deze stukkeni dat. tcr pl.aatse
niet breder'\,/as dan !C meter, steiat oen bunkertje vanrr&aruit men de vogels
pracirtig kan obscrvcren:
Van-uit Èret bunkert jc. zagen wi j die dag verschillentle leuke soorten zoals:
Goud-rZilver- en Bontbekplevieren', klcine - on Erieteenstrandlopers, en verder
nog wat Ruitcrs en Rosse Gruttors.
De 7c dag hebben wij elders doorgebrocht.
De 4e da! en de laaiste dag van óru r"rblijf in rlc kop van Noordhollànd brach.t..r
wij wederom op het Balgzand door, en euhteraf-gezien is dit de, mooiste dag van
onze trj"p gewaest.
De dag begon met het vangen van een Kanoetstrandloper, die zo vernagerd was: ,dat
hij niet mecr kon vliegon. Het dier had, zoa).s rwij later ïernamen vitn het
Zoöl-ogj.sch lnstj-tuut aan de buitenhaven te Den IIelder, last van de'Nematode..
darmparasiet waaraan hij dan ook gestorvcn is. De 2e vangst vtrn deze dag bcstond
uit een Temminc§sstrandloper die ook niet kon vliegen, m&ar die toch ook niet
verm€rgL1 rtl was. ilij de Bunker aangci<omcn'urerd het tliertje op de. grond ,p)ezet on te
lrijken wat hij zou doen en tot onze zoor grote verbazing vloog hij weg. Kon deze
vggel.yan schrik ineens rrel- vliegen ? :

Nadat wij'nóg maar'net ian,tlbzc scnsatiets bekomen waren kwam liet hoogtepunt van
onze tocht: J }dorinelplevicrcn in gazelschap van 5 Krombekstràndlopers ,
Ze gedroegc'n zich zt:er mak en wc konden ze tot op t 15 mntcr nacleren.
rilkÀ beschrijving is naar mijn mening ov,arbodig bij dcze in zomerkleed,àer i

opvallende vogels. ï{et f eJ.t, dat JuLi-waarnemingen tot de grote tritzonderingen
behoren (afgezíen vfd broedgevallen in het IJseimeergebied) gaf deze waarneming
extra glans" ïioewetr er van getruiden opnemen niet veeL terecht is gekomen zijn het
toch een paar leuke en vooral leerzame dagen geweest. ;

F. Versluijs,
Geuzenstraat 37 t',
.A m s t e r d a m.-l{.

GoUr)P!EVt'FR

ijI



t

hLz,1l
ONTVANGEN L ITERATUUR.

Verslag Vogelverkgroep Castricum^ L962

Vogeltrekbericht no1 tld, 29.IO.63
WfG ïIaarlem. secr.F. Bloem.

Vogeltrekbericht no. 2 dd. tr"Z,LL,61
VWG Haarlemo s€crr Fr B}oem.

Enige gegevens ouer tle winterkon n e Bos
door de Heren Frieswiik
Overdruk utt tlDè Levènd

, Reynders
e iTàtuu L963, aflever

Een jaar WÍG Krimpenerwaard, Ii,íededeIinl{en
S e cr . P. ooioerï]ffi'p-l-ft-Í.rs e t .

DE PIEPER,

DE PIEPER,

porS.odiek van VWG i.{oordholland rs Noorderkrartier
2e jaargang no.4/5 Juni, JuIi 1961

1e jaargang no.L 0ctoberf{ovember Lg61r

3e jaargang no.2/3 Decernber | 61/ Janaari L96rr
(doorgenumnerd bIz,28 t.rr.66)

DE DIIERGSTÈRNER, X.e jaargang no.6 dd. L5,L2.67
uitg ave CJI{ afd.Arasterdarn.

Deeenber 196J
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29 BLz,
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39 blz,

L5 bLz.

11 oct.!965

Le d enl ijst WG Noordhollandrs ï"Ioorderkwartier
l,letledelingen no.2J r\MG Noordhol,land I s Noorderkwartier
JuIi 196]
Liededelingen no.J0,VWG Noordholland I s Noorderkrrartier
i{overnber 1965

Lledetlelingen no. J1, \mG Noordholland t s Noorder!rr^'artier
Deceraber: !961 (Exeursie, progrararra )
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2e Voorzitter
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Pe nningme e s te re s s'e

l,[e j .Mr.J.H.U. van Drooge ,
CorneIi.a Dopperkade 8 VIr Austerdam-Nieuw-Zuid.
Te1. 710775
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I

Redactie Mededelingenblad :

i, J. tr{. Aodr ie se

Mevr . J.E. Brinke rs -Bee ts
ó. Oree I
i.d" nou.r"t

S.Straatman
Fovan Zutphen

Illustratorl F"LobeI
Be tal ing abonneEentelrl

Pe nningmee s te re s se

I

' /Àmsterdam KITINV'

Gemeente giro (fl.5OO) nö.V 10tl00 t.n.v.Vogelwerkgroepf
MsIr.J.E.Brinlers, Turnerstraat 24 I rÀmsterd am.Z.

Do orgeveq van wq.a41enxl4ce_n i ( Ui; voorkeur ao spoetlig mogelijk na datum van
waarneming)

Uit het Amsterdamse Bos; IvIe j.Ilr.J.H.U.van Drooge (adres zie boven) .

Groot-Amsterdam, excl.het Ansterdrmse. Bos.::

J.de Roever, lr4ille tstraat 26rAmsterdan-Nieuw-Zuid.
tel. 726265

Concept - artikelen voor een volgend Mededelingenblad!

I(.Straatman, kampeerterrc in trlIet Amsterdamse BosrrI Bosrandweg, post Bovenkerk,
alsmede copie aan Mej. van Drooge.

KNlfv vl{G Ams te rdam

Januari 1964
vDr./JS .
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P.W. Brander,
F.van Zutphen,
[Ie j. Mr.J.H.U.van Drooge,

Mevr.J.E. Brinkers-BegÉs,
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