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bIz. 1

Mededeli nblad KNNV VWG AMSTERDAM Je jaargangr I1o. 31\
unL SE ember 1

BES TUURSMEDEDELT NGEN :

1. In iuli overleed ons Iid. P.C.H' Brokke.

Van de aanvang af was hij 1id. van onze Vogelwerkgroepr toen deze
in 1959 (eerst nog onder de naamrrVogelstudj.egroep voor het Am-
sterdamse Bosr) werd opgericht.
Buiten de vele inventarisatie-tochten, die hij maakte in het
kader van trgroep Swartrr, was hi j ook vri- jwel elk weekend in de
overj-ge seizoenen present om, voornamelijk in het Bosr al1een
of vergezeld van eni-ge andere V,ilG-ledenr de vogels te obser-
veren.
De Heer Brokke was daarbij een byzonder plezierig metgezel,
en velen van ons zulIen hem missen.

Namens de V',IJG woonde de Hr. Brand.er de begrafenis bij.

2 Nieuw lid:
J. Buker, Groenendaalstraat 46, Amsterdam-W. Tf. 158212.

Verhuisd:
P.C . Meyer naar Westerduinenstraat !8, Nieuwendam.

allen blijft d.e Hr. Meyer tel-efonisch bereikbaarVoor noodgev
via zijn oudersz 26.51.42,
Dr. B.H. Rypkema, naar ',tlillem Pijperstraa|" 59 r Amsterdam.Z.iraanx-

3. Het is de bedoeling in het winterseizoen weer zoveel mogelijk
op xcursies in het Bos te ondernemen.

4.

HH. Swart en de Kruyf toonden zich aI bereid min of meer periodiek
de leiding op zíc}:, te nemeni gaarne opgave van andere gegadigden
hÍervoclr
Belangstellenden om hieraan deel te nemen kunnen vrijdagavond
Mej. van Dfooge bellen om te informeren of, erL zo ja op vreLke
tijd, bij de Ïribune za! worden gestart.
Aangezien wij door diverse oorzaken met de verschijning van dit BIad
sterk achtergeraakt uraren op schema, en half october van oorsprong
de verschijningsdatum was van nr. 4, hebben wij van dit nummer een
conbinatie 3/4
Segeven§ van

gemaakt. Inmid,dels waren ook de inventarisati.e-
lfterrein Duivendrecht en van het Flevopark ont-

vangen, zodat deze tevens konden worden opgenomen.

NB 5. Dinsdag, 21 november ,? u ]iO Tribune Contact-avond half acht !t ?

Agenda:
- Bestuursaededelingen en Rondvraag.
- Het beoordelen en publiceren van waarnemingen, K. Straatman
- Ui-Ien, A. Hartog

pavze
- Natuurhistorische diafs, P.W. Brander.

itangezien de bijeenkomst ten dele een zakelijk karakter draagt, wordt
verzocht geen niet-ViilG-1eden te introduceren dan na overleg met secre-
taresse. Echtgenoten - als steeds - vanzelfsprekend van harte welkom.

ZoO.Zo



bLz. 2

(bestuursmededelj.ngen, 2e bl-z.)
Samenstelling Bestuu!
Zoals aangekondigd in het eerste nummer van deze jaargang
(februari 196?), zijn eind van dit jaar de volgende bestuurs-
leden aan de beurt van aftreden:
De Hr. P. i,tl . Brander, Voorzitter
Mevr. J.E. ilrinkers - Beets, Penningmeesteresse.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Te.g,encandidaten ku:tnen v,'orden gesteld door 2 r,.rcrkende V:iG-
leden, schriftelijk aan secretaresse, met bijgevoegd een eveneens
schriftelijke berej-dverklaring van de voorgestelde candidaat,
dat hij de functie op zich wil nemen.

De tegenvoorstellen dienen vóór 1 december 1967 in het bezit te
zijn van Secretaresseo
Redac tiec ommissie Medede lfn&lqqtq4
Gaarne ontvangen wij opgave van leden, di' bereid zijn een
lid van de huidige redactie af te lossen, met opgave van
capacitciten c.q. faciliteiten. Vg1. de toelichting in het
Iviededelingenblad van f'bruari 1967,

Abo nnernent s tari- e ven .

Zoals in het reeds eerder aangehaalde februarinummer van het
I'tededelingenblad aangekondigd en toegelicht, zijn de materiaalkosten
en verzendkosti,'n van hct Blad dermate gestegen, dat wij ons genood-
zaakt zien de abonne;;rentskosten voor 1968 te verhogen tot de
volgende minimum-tarieven:

f 3.- voor v,/erkende leden van de VtíG, tevens ]iÈ_IINVt
arsmedílgggAlgqg3 t/m 18 ;,rar.

b. Í 4.- voor K§lly-].ggg!/abonn6rs, die nie! in enigerlei opzicht
aan de werkzaamheden vien d.c V,ïG dcelnemen

alsmede voor
werkende 1cd.en ouder dan 1B j aar / niet KN§V:]id.

Dezelfde tarieven gclden voor leden van andere Vogelr,verkgroepen,
die zich individueel op ons Blad víensen te abonneren.

c. f ' 6.- voor g1{q11e !grglg-gjS*r]S_11}9gr dus:
stadgenotenl-ïG-,raa;-t<Nïw;íd"A$ en ook niet aan d'e werk-
zaamheden decln'men.
l4ocht d.eze verhoging voor een thans-geabonneerde aanleiding zijn
he,t abonnement voor 1968 op te zeggen, dan vernemen,iuii dit gaarne
vóór,l december a.s., opdat r,vij met de oplaag voor het volgend
nummer hiermerle tijdig rekening kunnen houden; bericht bij voor-
keur schriftelijk aan secretaresse.

KNNV V rG l\msterdam
De secretaresse:
lvlej. Ivlr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI
Amsterdam - Zuid

vDr/vDr

I



ïnventarisatie trNOORDKANTtr Amsterdam se Bos
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(inv. Noordkant t 2e bl-z.)
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nummering: Vogelgids Je druk.
Z.Q oZ o



b

a.

d

bIz. 5

1962
Totaal aantal soorten, r,vaarvan min. ,l territorlum 54

werd vastgesteLd
volledig geteld. werden de territoria van J! soorten
vo11edig, exclusief 'rRingvaart Noordrt / soorten
Nog minder volIedig, c.q. niet geteld 8 soorten
**!t,t****i(**********!t**,t********,r,**,t**,t,r*****,f***,t****,t***,f*:r,i****

De inventarisatie geschiedde:
Van Tribune t/m eerste bos, exclusief Oeverlanden NM,
door J. Buker, een aantal keren geassisteerd door enkere andere
CJN-1eden; 19 tellingen vonden plaats in de periode
maart t/m 24 neí 1967.

Middelste bos t/m st,arL, excrusief het bosgedeelte tussen
Ivieerzicht en start gelegen langs de Ringvaart (nRingvaart Noordn) rdoor A. Hartog, enkele maren geassisteerd door H. uí/of G,J. vanBladereni 16_teUingen vonden plaats in de periode
18 maart t/n 18 juni tg6?.
Tevens i-nventariseerde A. Hartog
de oeverlanden van het Nieuwe Meer (ook het tegenover het eerste
bos gelegen gedeelte) en de oeverstroken rond het Meerpad, alsmede
de weilanden van Meerzícht

(inv. Noordkant z,) e bIz. )

Samengestel-d door:
A. Hartog, Admiralengracht 20lhs,
J. Buker, Groenendaalstraat 46,
Me j. Mr. J.H.U. van Drooge, Corn.

Zoals reeds enkele jaren gebruikelijk, telde tevens Mej.
Drooge territoria van een beperkt aantal zangvogels langs
Noordkant - vrijwel dagerijks, op rverkdagen, onderweg vàn
Amsterdam naar Schiphol.

Amsterdam - ltí

Amsterdam - i,1/

Dopperkade 8

van
de

Amsterdawr -2,VT

vDr/ttDr



fnventarisatie Amsterda.mse Bos - Vogeleiland

blz. 6

(in r965 verstoord)

slechts 22/, ? vreltlrg.

'65 en | 67 verstoord
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'67 even gezongen

'67 2 weken gezongen
| 66 3 weken gezongen

weinig zang

166 en '57 1 in nest-
kast

fouragerend Vreil; ver-
moedelijk naaste om-
gevi-ng gebroed

,66 zZ/, t/n 15/6.
vrijrvel dagelijks zang

'65 4 weken gezongen
'66 I week gezongen
'67 3 weken"gezongerl
l-n nestkasten
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VG.3 = numrnering volgens Voilelgids Je druk
ng r als broedvogel aanwezig doch territoria niet geteld

De gegeven getallen betreffen het Vogeleiland zel-f, met d.e aan d.e om-
ringende sloot grenzende bosgedeeltes.
ian 36 soorten werd minstens '1 territorium vastgesteld, niet meegerekend
de verstoorde bosuil en de putter, die in de naaste omgeving broedt.
Van slechts 1 soort - de wilde eend - blgren de territoria ongeteld.

lrlillemsparkweg 4,
Amsterdam - Zuid
rf. 72 98 96

Br/vDr

Samengesteld door:



b1,2. B

Inventarisatie Amsterdamse Bos'rschinkelpoldertr 1967
nr-ing:
vG.2

,. fuut
39. slqbeend
Bg. boomval-k
94, torenvalk
!8. patrijs

112. scholekster
116. kleine plevier
126, houtsnip
193. tortelduif
195. koekoek
2O2. steenuil
2OJ. bosuil
2A4. ransuil
216. grote bonte specht
229. vuielewaal
241. matkop
244. staartmees
251. grote Ii jstc'r
265. gekraagde roodstaart
26?. nachtegaal
27O. sprinkhaanrletzanger
272. snor
274 " grote karekiet
276. bosrietzanger
279. spotvogel
2BO. zwartkop
284. braarnsluiper
294, grauwe v1i-egenvanger
2!8. heggemu§ |

316. putter
34?. ringmus , l

!celichting:
5. fuut
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94.

De zekerhc=id omtrent het broeden van deze soort in de S.P. werd dit
jaar voor'het eerst na zes jaar weer verkregen, en wel door de zeer
late r,vaarneming van een adult ex met een klein jong op de rug op de
Amstelveense PoeI op 20 aug. (v'raarn. I"iej. vtrn Drooge, H. van Bladeren,
Brander met o-xc.). Deze waarneming pleit lveer eens duidelijk voor een
langere voortzetting van de inventarisatie dan hal-f julit althans t.a.v.
een aantal soorten.
torenval-k
Broedde r,'Jeer op kerktoren Bovenkerk. De aantallen met een I na het plus-

maar hun terri-teken zijn exx die net even buiten hct Bos broeddent
torium strekte zich wel uit tot in het Bos.

^ó9ó . vatrr-.1 s
EíG-t"arneming: 20 februari 2 exx op het kampeerterrein. Hoewel deze
soort alsttstandvogé1" te boek staat, is het de vraag of deze waarne-
mi-ng voldoende is om er een territorium op te baseren bi-nnen de S.P.

1 12, Scholekster
Regelmatig 2 exx op
Broeden kon niet met

of in omgeving van Koekamp in de broedtiid.
zekerheid worden vastgesteld.



(Sctrinkelpolder, 2e bJ-z.)

1?6. Houtsnip

bl-z. 9

Nieur,ve soort voor de S.P. (v,raarn. A. Hartog). Het is best mogelijk,
dat de soort aI langer in de S.P. broedt. Dit Íroàev. €er balts-
waarneming in de eerste helft van april 1964 door G. Oreel, ten
ZL'íl van itboerderi j-zageri jrt, dat is in hetzelf de gebied aIs dit
jaar. Daar de soort in de schemering actief r;irordt, is het voor
dagwaarnemers vrijlvel onrnogelijk orn iets t,a.v. territoria van
deze soort vast te stellen.

2O2 .Steenuil
AIs altijd broedend bij de uiterste zuidhoek van het Bosl
territoriurn tot in het Bos.

201. BosuiI
Ní6;ffi broed.voqel voor de Schinkelpolder - Oeverland Grote PoeI
( r,raarn. A. Hartog)

2O4. Ransuil
1 terr. bij Meeur,ireneiland, 1 in rrOpen Drainageri, 1 bij paarden-
waadplaats.

216. Grote bonte specht
Het vaststellen van een territorium in de S.P. kost ieder jaar
weer veel moeite.0p 1 juli 2 exx gezien ten ltl . van het Meeuwen-
eiland, vrij dicht bij het tem. van verleden jaar. Verder in die
orngeving geen ï/aarnemingen bekend.

244. staartmees
1 terr. bij hui-s de Groot, 1 in rfopen drainagett, 1 ten O. van
het Meeuweneiland, 1 in Arnerika.

2fO . Sprinkhaanrietzanger
liet de hakken over de sloot 1 territori-um durven aannemen,
Yan 26 april tot 21 mei zingend aan KLeine Noorddijk (Oeverland
Kloine Poel) I daarna nog e.en zangwalrrneming van 1l ju1i, maar
35O n No-waarts.

272. srtgl
Hoewel d.e soort tijdens het bestaan van de VriG nooit in het S.P.-
gebied heeft gebroed, worden de laatste jaren vrel zangwaarnemingen
gedaan aan de Grote Poe1, inaar buiten het Bos-gebied. Dit jaar op
16 en 24 april zang aan de Noordd.ammerlaan, Bovenkerkl in 1966 ook
omstreeks die tijd aldaar gehoord.

274. Grote karekiet
Terr. oostkant rfOpen drainagei? verdwenen door rietmaaien.
Dit jaar (verplaatst ?) vlak bij R.rdar. 'Zang gehoord in mei,
juni- en juli (r,vaarri. A. Hartog)

279. i.r po tvogel
1 terr. kampeerterrein.
Op basis van:
A - 2 zanguiaarnemingen in de trektijd d.d. 4/6 en 10/6 (noordelijk

oeverland Grote Poel),
B - idem d.d. 2B/5 en 4/6 (fi j fruis d.e Groot), en
C - idem d.d. 2B/5 en to/6 (bij !ïesteli jk vi.aduct),
durven wij geen meerdere territori-a vast te stellen, temeer daar
de soort nog doortrekt in de eerste tlecade van juni.



b:-.z, 10
(Schinkelpolder, 3e blz.)

284. Braamsluiper
Evenals in de voorafgaande jaren 'l tem. bij huis de Groot.

294, Sqquug vliegvnvangcr
2 terr. bij huis de Groot; '1 bfj boerderij/zageríj; 1 inrrAinerikarlI '1 aan rrruige hoektr. Een dubieus terr. in rtspanjert
(waaLrnemingen d.d. 4/6 eb 10/6) en cen d.ito tu.n C. van schier-
e iland brug 557 (waarneming d.cI. 1?/6) ,
(Soort trekt door tot in eerste decade van juni).

J16. Puttcr
Het terr. strekt zich mogelijk weI uit van de Zudipunt van de
krirekerij bij huis de Groot tot de Badlaan (over het bruggetje)
te Amstelveen. ïn de broedtijd in dit gebied op J punten meer
dan éón maal gczien:
A - zuidpunt kwekerij
B- omgeving huis de Groot
C- Badlaan, aldaar ook zingend.

147. Einggqs
r\1s deze soort zích in de toekomst nog meer zou uitbreiden,
zou dit wel eens een plaag kunnen viorden voor d.e overige
nes Lkastbroeders.

De inventarisatie' r,,rerd uitgevoe'rC, door rf Groep Swartrt.
i4edewerkers:
F.H. Blekendaal, A. tsreidenbaoh, C.H. de Kruyf, D. Luyendijk,
P.C. Meyer, A.N. Sv,rartr'vl . Verhoeve.
Aanvul-1ende gegevens werden verstrekt door
J.H.C. de Groot, K. Straatman, A. Hartog.

De gegevens werden uitgei;,rerkt dcor:

P.C . Ivieycr
i,Íesterduinenstraat 98
Nieuwendam
Tf. 265t42

A.N. Swart
Presid.c-nt Steynstraat 8,
Amsterdam - Oost
rf. 944625

Sw/vDr



Broedvogqli4ye4tqlisatle FIEVOPARK 1967
blz. 11

Soort 1e65 pq| Q6Z
fuut
wilde eend

torenvalk
fazant
waterhoen

meerkoet

houtduif
koekoek

ransuil

1

8

?

3

I

2

9

o

1

12

o

3

1

3

10

1

4

2

2

1?

1

ö

o

2

1

3,

8

o

1 nieuwe
2 juv.

broedvogel;

winterkoning
heggemus

zanglijster
merel
sprinkhaanrie

3

2

7

18

1

2

2

20

1

1

2

1

1

2

1

2

5

5

1

3

2

1?
1

1

21

2

(r)
16

in 1965 nieuw

tzanger zangterr., zie noot 2.
kleine karekiet
rietzanger
spotvogel.
zwartkop

tuínfluiter
grasmus

braamslui-per

fitis
t ji ft jaf
grauwe v1Íegenvanger
koolmees

pimpelmees

matkop

groenling
vink
spreeuw

ekster
Vlaamse gaai
huismus

1

0

4

2

3

1

2

6

2

1

4

4

1

2

4

21

1

o

1

2

1

5

1

2

5

5

1

2

2

2

3

4

24

2

(r)
20

in 1962 ! paar

zie noot 4.

constant sinds
constant sinds

164

,63

constant
zie noot

sinds '64
7

ii il it

zie noot I

24

in onmidd. omgeving

zíe noot ?

Voor vergelijÈing me t voorafgaande jaren, zie het
1965, nr. 4.1962 t/n 1965, i-n i{edede:-ingenblad

overzicht



(Flevopark - 2e bl-z.)
Commentaar:

b}z. 12

1, Gekrairgde roodstaart niet in het overzLcLti opgenomen; werd slechts
waargenomen op tl7\-l ex; 6/5 5 exx,, en d.aarna pas v/eer
9/9 ) exx , 23/9 4 exx I etc .
0p grond van deze uraarncmingen lijkt hct niet vera.ntwoord. een
territorium aan te nemen, te meer daar dit voor het Frevopark
een nieuwe soort zou zijn.
Sprinkhagnr]glggggsI
werd zlngend wàà-§enomen van 1B juni t/n 5 augustus; zong gedurig,fs morgens vroeg, rs middags en ts avonds laat; deze gegevens wet-
tigen o.i. lvel het aannemen van een territorium, d.och een broed-
geval kon niet worden geconstateerd.
Bo_srietzanger

2

3
vrerd sl-echts op 2J juni zingend ri'uaargenomen, en
in het overzicht op de vorige b1z. opgenomen.

4. Spotvo ge1

is dan ook niet

temitoria
il
il

a.lniri jsbare oorzaak kunnen

is in de
1962 9
1961 B

1964 3

iíij hebben
vinden.

loop der
territoria 1965 4

1966 2
1967 1

teruggàng geen

jaren steeds verder teruggelopen:

il

il

voor deze

5 llatkop
\ot, 7 maart werd de matkop waargenomen, ook baltsroep. lrïa die
datum liet hij zich ochter pas weer op'1) juli horen, en pas m.i.v
28 augustus werd deze soort weer geregeld in het FlevoparÉ u.an-
getro ffe n.
Het lijkt ons niet zeer ',,iraarschijnlijk, dat hier sprake was van
een rrstili? broedgeval , aangezien in de voorafgaernd,e jaren de mat-
kop zich ook gedurende de broedtijd we1 liet horen en zienl ook
juvenielen werden niet waargeilomen.

Kneu
Enige malcn werden zangwaarnemingen van een kneu gedaan, echter
onvoldoende voor een territorium-aanname.

7, Nestkasten
I.n 1966 wérden voor het eerst enige nestkasten in het Flevopark
geplaatst. Voorzover ons bekend zijn er 4 nestkasten, met al-s
enig resultaat: een broedcnde huismus in 1 kast.
Ook worden d.e kasten door huisl'nussen a1s slaapplaats gebruikt.
ïn de winter 1966/t6l zaier er dikruijls ringmussen omheen, d.ie er
vermoedelijk ook urcI in sliepen.
Twee kastjes hangen op plaatsen, r./aar overdag veel mensen passeren.
overigens hebben wij niet kunncn vaststellen, !ïaarom geen mezen
van deze nestge.legenhcid gebruik maakten.
*******,ktr**+*****,t**:r:, **r;:; ,t ***)k**********:È*** :r<*****,t****+***<****'i*

De inventarisatj-e geschieclde, ti jdens 2J tochten, d.oor
P. Garrelfs en C.H. de Kruyf
******<************+rí***+*****:*)k*****i.*r<*tí*tr<******+4.****)t******r<*****

I Samenggsteld door: C.H. de Kruyf

dKr/vDr ffi:l:ï;i*": ;3§'

o



Inventaris tie-rapport van he t Golfterrein in Duivendrecht 1967

A 'BF,0EpV0GELS.

I, Wilde eend

2. Torenvalk

b1z. 13

algenene broedvogel; tenminste 15 nesten gevonden.

! broedparen; allen in nestkasten; 4 broedsels, totaal
18 jongen.

minstens 2 broetipareri in z.g.gtote vijver.
Jx )

5 x ) op aangrenzende weilanden

Jx )

algemene broedvogel; totaal aantal nesten niet geteld.

minstens J broedparen nabij boerderijen.
I broedgeval

tenminste I broedparen.

ongeveer 5 broedparen.

ongeveer 6 broedparen.

algemene broedvogel, totaal aantal nesten niet geteld.

ongeveer J broedparenr waarvan 6 in nestkasten.

2 broedparen langs spoordijk.
zeker l0 broed.pareno

J broedparen.

/ broedparen.

2 broedparen langs grote

J broedparen.

J broedparen, waarvan 5 in aeqtkasten.

ongeveer 20 broedparen, waarvan l6 in nestkasten.

ongeveer 8 broedparen, waarvan 5 in neetkasten

2 broedparen.

zeker I broedgeval.
2 broedpogingen mislukt, vermoedelijk wel broed'geval.

algemene broedvogel

algemene broedvogel aan opstallen op het terrein en
2 in nestkasten.

aan opstallen op het terrein en
J in nestkasten.

ongeveer J broedparen.

algemene broedvogel

1.
4.

5.
6,
'7.

8.

9.
10.

lr.
12.
L7.
lrr.
r5.
16.

17.
18.

19.

20,
2L.
DD

23.

24,
25,
26.
27.

28.

29.

l{aterhoen
Scho I ekster
Kievit
Grutto
Houtdui f
iloerenzwaluw

htitte kwikstaart
ltrinterkoning
Heggemus

Zanglijster
l"Iere I
Gekr. roodstaart
Bosrietzanger
Spotvoge I
Zwartkop
Tuin f lui ter
Grasmus

Fitis
Tjiftjaf
Gr.VliegenvaRger
Koolmees

Finpe lmee s

Boomkruiper
Groenl ing
Putter
Vink
Hui smus

spoordijk.

10. Spreeuw

7I. Zwarte kraai algenene broedvogel I



Dwaalgasten en dooqlreLkers. fouragerend of overtrektr<e

I
2

3

4

5

6

Lepe laar
Eilauwe reiger
Ganzen

I{ilde zwaan

Zomertaling
tsoomualk

i,io I endui f
Watersnip
Tureluur
Zr.rarte ruiter
Groenpootruiter
IToutsni p

Keuphaan

0everI oper

WuIp

F,egenwulp

Z i lvermeeuw

Stormnleeuw

Kohmeeuw

Koekoek

Vi sdie fj e

Bosuil (

Ransuil (

blz. 14

'66/67 geregeld

7.
8.
o

r0.
II.
t2,
L1.

Irl .

L5,

16"

L7,

18.

19.

20.
2L.
oo

21.

(tot eind mei I paartje;
2 juv.+ 2 adult.expl. tP

(z+/t)

hele voorjaar zeker I expl. tot 2o/5)

broedvogel volkstuincomplex, in winter
reesteníe expl ,tot, 3 sti in llulst)

broedgeval naaste omgeving i z6/a
t z3/grdaarna I expl. tot 7/lO)

24.
25.
26,
c)1

28.

29,

10.

1L.

72,

13.

14.

35.
16.

Gierzwaluw

I,3tsvogel ( enkele waarnemingen, ali't najaar gehoord Z6/a)

Pa{r i j
Grote bonte SPecht

Veldleeuwerik
I"lui s zwaluw

0everzwaluw

Ekster ( broedvogel tuincomPlex)

Vlaamse gaai

Kauw

Staartmees

Matkopmees

Grote lijster



,7.
58;

59,
tr0.

41.

42.
43,,

44,
45.

46.

47.

48.

49.

50.
5L,
52,

51,
54.

Iiramsvogel ( ait voorjaar in vaak grote groepen tot in Mei )

I(operwiek

Beflijster ( tot tt/l) b1z. 15

Eoodborst
Goudhaantje

Vuurgoudhaantje

Eraams luí per
Flui ter
Bonte Vliegenvanger
Graspieper
Gele Íiwikstaart
Appe lvink ( ZS/ tr 2 expl . )
Kneu'

Sijsje
I{eep

h,ingmus

Boompieper ( 6/5 2 expl.)
Zi lverpluvier

Totaal werden dit seizoen 85 soorten waargenómen.
* *,1****** * *****,i****** ******* *

*
rl

*

Waarnemers:
J.J.M. Andriese
E. Brugman
J.ïï. v. Urlaveren Hogervorst
* * * * * * *+* *** ** * r<* ** *ír * ** *,F * *

Samengesteld door;*****+***i*******
J.l,Í. van Waveren Iïogervorst
Dekschuitstraat 112,

u'"' 
" :1:::::::::: i ks I o o t

,f
*

*

Corre spondentie-adre s ;

J.J.M.Andriese
Blauwvoetstraat l5 IlI
AMi;TERDAM.W

v;liH/ J .l+. october 1967
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Verrassende broedresultaten van de torenvalk,
Golfterrein Duivendrecht,
door J.J.l,i. Andriese, E. .Brugman, ,j. van lJaveren Hogervorst.

(Aangczien dit artikel ook in andere Bladen verschijnt, is
vrij uitvoerig ingegaan op de ligging van het terreJ-n,
en de situatie tcr plaatse)

fn het kader van het aI enige jaren ingestelde onderzoek naar het
voorkomen van de torenvalk, kan met bctrekking tot het door ons
geÏnventariseerde terrcin het volgende worden medegedecld.

Terrei-n van onderzoek:
GóTfËilefi-te-ffiI?6fidrecht. Li".ging: het geïnventariseerde ge-
bied ,,vordt gevormd door het cornplex golfbanen van de Amsterdamse
Golfclub te Duivendrecht. Dit gebied ligt westelijk van de spoor-
lijn Àmsterdan-Utrecht, terwijl cen van deze lijn afbuigend enkel-
spoor het complex in een grote iilusir naast de spoorlijn begrenst.
Tot;rl-e grootte: circ;r 16 tra.

Iqqglllir14g vq4 het terrein:
De enigszins geaccidenteerde grasbanen worden omzoomd door boom-
rijen. Op de rrsni-jpuntenrr van deze boomsingels, die hoofdzakelijk
bestaan uit populieren, elzen, lvat v'rilgen en berken, bevinden ziclr
kleine bosjes kreupelhout. Twee op het terrein gele'ien boerderijen
zijn omringd door flinke stukken ruige planten- en struik-beg;roei-
ing. Voorts liggen in het terrein 2 vijvers, waarvan Ce grootste
een rj-etoever en een eiland bevat. Dit enigszins p.rrkachtig aan-
doend land.schap vormt ecn rijk voedselgebied voor de overwegend.
insectenetende vogelpopulatie, en tezamen met de omliggende polders
is het een gunstig jachttérrein voor de roofvogelbevolking. Het
rustige karakter van de golfsport garandeert een nagenoeg ongestoold
voqell-u.ven.

Uile-qldk kasten:
Hj-ervoor ge bruiken we de l-aatété jaren, en net succes, d.e bekende
bier- of frisdrankkistjes. De openingen aan de zijkant en onderkant
mar.ken we dicht met wat eenvoudige latjes e-n aan de zLjkant vr:.n de
kast bevestigen we ec.n zitstok, di-e + 2J cm buiten de kast st,eekt.
Voor de kist spijkeren ,í'!re L.en opstaande 1at van + 15 cn hoog.
rile schilderen dez e kasten met carbolineum groen en herhalen dit
e1k najaarr. Over de kast trekken v{e cen stuk asfaltpapier met een
neklap van +'1 O crn. Aan de voork:.nt laten we ook ongeveer 10 cm
uitsteken tegen het inregenen.

EgT" gltging_van_de_kast :

,íe hangen deze kasten + 10 m hoog aan 2 ophanglatten, die onder.
en boven de kast + 15 Ëm uitsteken cn slaan een aantal lange
(drieduims) spijkErs om, niet door, de latten heen. AIs extra
beveiliging boren 1/ïe aan weerszijden van de kast tvuee gnatjes hoog
boven in de kast en trekken daar een stuk koperdraad of ijzerdraad
doorheen c.n bevesti-gen dat om d.e boom.

Belangrijk is de plaats die we aan de nestkast geven.
u'le hangen de kasten zodanig, dat de vogels vrij in en ult kunnen
vliege.n, dus niet tussen de bomen, maar op plaatsen ir\iaar bomen
grenzen aan open ruiilten, zoal-s uit de ornschrijving van het terrein
bli jkt, zLin er vel-e geschikte plaatsen. Ook van belang i-s, dat
de kast geplaatst wordt op, of in de buurt van een flinke tak,
daar de jongen, a1s zij opgroeien, gril.ag eens uit de kast gaan en
deze gebruiken voor vliegoefeningen.



bLz, 16 - a

VuIse1:
,,,ïE-6"o"dbedekking gcbruiken we cen :ï.ngscl- van turfmol-m en kort-
geknipt hooi of stro. Dcze grondbedekking heeft een diktc van
ongeveer 10 cm. Uit ervaring is ons geblckcn dat rrret .:nkel turf-
rnolrn geen gocde resultaten te venuachten zijn, aangezien dit ver-
dv,ri- jnt bi j het kuilt je dr,raien, of door de ,rind gemakkeli jk verstuif t.

Resultaten

o

j aar aantal
trFes

bewoning a.lnt,11 jongen boomnest- totltal aantal
nc s tkas t j ongc n

1%3_
!2§4 _

1265_

1e66_

le§? 8

1

1

2)

5

2

2

4

5

(2 eieren/verlaten)
E ..----) t -x_.t-

exx
exx

uitgevlogeii
jggsse
geen

'10 exx

14 exx

17 cxx

'lB exx

I exx

1ex2x5
1x3
1x5
2x4
1x3
1x1
1x6
3x4
1x-

E

exx
exx

ex

Lrxx
exx

Enkele opi'nerkingen:
tn 1965-heb6àn we uitsluitend turfmolm gebruikt in de kasten,
dL. volgcnde jaren vermengd met hooi of stro.
Opmcrkelijk is verder nog dat, hoeurel er cIk jaar oude kraaien-
nesten aanr,rezig zíjn, er sinds 1966 uitsl-uitend ven de kasten
gebruik ri,ordt gernaakt.

Dat het a:ntal broedp:tren niet verder is toegenomen, ondanks het
feit dat we hct arrntal kasten ín 1967 nog verdcr hebben uitgebreid.,
zou misschien betekenen dat v're het maximum aan broedparen hebben
bereikt. Dezc conclusie is rnisschien wat voorbarigq de toekomst
zaI hierop anti,voord noeten gevcn.

..:e hebben dus op 16 ha ) broedparen. Uit het landelijk ond.erzoek
brijkt, dat we hct dichtst bezette tcrrein van Nederland hebben,
een eer die we graeg afstean.:lan anderen dic van dczc mog,elijk-
heden gebruik willen maken.

r\l-le jonge torcnv;.Iken, en in 1)54 zcl-fs een volwassen q die
bi j h;t ringen van de jongun de kast niet wi-Ide ver1atefi, werd.en
geringd.

9 grr::pgllgl!rg:3qr9e : J.J.i.i. rindriese,
Blauwvoe ts tra;rt
Amsterdam - !ï.
rf. 1885?9

13IIL,

J.tr./vDr
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AIVjSTERDAIVISE BOS , 1967_ÍT. unl- mse tember '1 o

De waarnemingen, hoewel criti-sch beoordeeld door HH. Brander,
de Groot en Straatman, blijven voor de verantwoordelijkheid
van de ivaarnemers.
Nummering: Vo.3e1§ids Je druk,
Het teken o kan ook rto-kleed:r betekenen.++
****++!*****:*****{<****************:k***,k*****************,k,k:t<i<,8>k*****)t

Fuut
fràlinemingen op i{ieuvre }ieer:
t4/z
16/B
26/B
3/9 2
B/g l
9/9 4
t6/g 327/9 1

lilaarnemingen o
4/6 2 exx (,1
27/7 1 ex (u
11/B 2 exx (lt
B/B 2 exx (n

p Amstelveense Poel:
Verhoeve) --
en G.J. van Bladeren)
van tsladeren)
en G.J. van Bladeren)

1 juv" ex over NM, opgejaagd door schip (Hartog/mevr. Alberts)
1 ex op N;,i bij Gemeente-terrein (iuie3. van Drooge)
dito (tt. en GJ. van Bladeren)

exx op Nl{ (Hartog/mevr. Alberts) i 1 ex (C.,f . van Bladeren)
ex i\lvl (Ue3 . van Drooge)
exx op Ni'l (Hartog, mevr. Àlberts, H. en GJ van Bladeren)
exx op NMi (Dooremans/5.1. vàn Bladeren).
ex op Ni'4 (H. en G.J. van Bladeren)

b

2O/9. 1 paar met 1 klein jong, nog op de rug (H. van Bladeren/
IleJ. van Drooge/BràídéÍ me t excursie)
Hierna nog diverse waarnemingen van dit paar met jong;

17/9 nog steedsaldaar (de Groot).
!,teilanden ten Oosten van Landscleidl4gskade:
1o/B t/m t5/B 1 ex in slootjes aldaar (de Groot/Simmer)

Dodaars (na 1J/5 nog slechts)
7W-T ex in zomerkleed., sloot tussen Koenenkad.e en ONM.Lï.;
4/B dito (iueJ. van Drooge)
3/9 1 ex op Nlvi (Hartog/mevr. Alberts).
23/9 '1 ex NM bij Gem. terrein (H. en G.J. van Bladeren)
25/9 2 exx, lrvaarvan 1ín zomerkl-eed, i.n inham van NM bij werk 24,

waar wat oeverbegroeiing aanwezig is (l,te5, van Droo,ge)

1 B. Aalscholver
5 juni-, J juli- 1 augustus-ivaarneming, a1le op NM.

EJauwe reiger
Afgelopen broedseizoen + 1OO
+ /O nesten.

jongen geringd (Arentsenr B1ok, de Groot);

21- Putperreiger 13/5 1 ex over oeverl*nden Nivl (Hartog)
WTT""ïpvlie'gend uit Oeverland Àmstelveense po"ï,

over Schinkelpolder (de Groot met excursie)

26, vïoudaapje

wegvliegend

e/e tegen schemer, 1 ex van Amstelveense Poel richting kwekerij
(de Groot)

30. Lepelaar

9

20

876-
11/ 6
e/B

2 exx over NM,hoek l,leerpad (Hartog; H. en G.J.
'1 ex boven NIvi (Dooremans)
'1 ex fouragerend in sLoot weilanden Meerzicht;
vieg richting heuvel (H. van Bladeren)

van Bladeren)

vloog later



(Asd Bos - 196?/m, 2e brz.)

34. rrqletlel+4s
9/E e.v. herhaaldelijk talingen, vermoedelijk wintertalingen,

opr c.q. opvliegend uit, plasjes ONM. iiax. JQ exx-.gqteId.
? exx Klqfne Vrj"el (tl. van BladEEn) EegerrJK

blz. 18

(Hartog)

26/B
20/9
z/g

1 ex afAààr-Ge nóeverr/tt. van Bladeren)
4 exx Oeverlanden .rrrv. PoeI en aldaar invall-endover

35. Zomertaling
1/6 1

9/7 2
t6/g 2
23/9 1

27/9 1

ao/ 6
25/8
27/B
a/g
t6/g
23/9

17/6
e/7

tB/B
2/9
B/g
20/9

paar achter Kleine Noorddijk (Dooremans
exx in Oltrl'i (H. van Bladeren)
exx over ONl4 (Hartog)
ex CiNl,l (U. en GJ.van Bladeren)
J exx aldaar (tt. en GJ. van Bl-aderen)

t-6 in ONpt (tt. en GJ " van Bladeren)
1 ex over ONIvI +'1 ex over v,'eilanden Mz (I{. van Bladeren)
4 exx over oNiuÍ (Hartog) .

2 exx vielcn in in ONil (ii. van Bladeren)
+ 10 exx in poeltje oNM (Hartog) (Dooremans dito)
4 exx ONM" I (Si,vart/V:;C)

'1 o over Oeverland Arv. Poel ('ií. Verhoeve)
1 ö ichinkell:o1der bi j rrtalingensloot;r (ïrl. Verhoeve)

+

1 ex op r,'iater tussen hertenkamp en Vogeleiland (lt.v.Bladeren)
4 exx ten Zuiden van Grote Vijver (Dooreiaans)
J exx K1eine Vijver (li. van Bladeren)
'1 ex Kleine Vijver (de Roever/H. van Bladeren)

iviandari j ne end (ontsnapt exemplaar)

)

37. Smi-ent
T6D-l ö Kleine Vijver, riep aan ëén stuk door (Dooremans/ol ,v.Bladeren)
22/g 2 öö roepend, kanobaan Schinkelpolder (de Groot)

38. Pijlstaart
2679-Z-exx Kleine Vijver (de Roever/H" van Bladeren)

39. Slobeend

Laatste l,iaarneming, fl&, en aansluitend
vri- jwel dageli jkse'!ïaarnemingen :

1/6 in grasberm bij lioornsloot (Ue3 
"

op vorige periode van

van Drooge)

42. Kuifecnd
paar ONli (Dooremans)

4/6 1 paar opvllegcnd uit sloot eind excursi-epad (Hartog c.s.)
9/6, 10/6, 12/61 13/6 l paar op Hoornsloot (lie3. van Drooge e,a.)
11/6 1 6 op NM; 1l/6 a:-to (Dooremans); daarna nog waarnemingen
op NM op 20/6, 11/7,,31/7.

3/6 1

i/e
23/9
z4/g
25/9

+6
m.ï t
(oJ.
(ue; .

'1 ex; 10/g
gexxNM(
4 exx ONM

4 exx Ni"I

exx (Hartog c.s. )
tafeleend) ; later dito K1 Vi jver (§vrar:t,1Vu,iG)

van Bladeren)
van Drooge)

41. Taf el-eend
2r/9 1 ex NI'i

mogeli jk
(met ! kuifeenden); l-ater dito K1. Vijver (Swart/V,uG)
zel-fde groep ?
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44. vrritoogeend (vermoedeli jk ítparkeend?t, zeer mak)
12/8
25/B
26/B
2?/B

1 ex op NM (Hartog, mevr. Alberts)
dito (tt. van Bladeren)
dito (U. en G.J. van Bladeren)
dito (Hartog, H. en G.J. van Sladeren)

5r. qq{gee4q
76/{-Tö over.Arv. Poel richting 1rV (U. en G.J. van Bladeren)

57. Grauwe gans
24/9
29/9
z6/g

is àíonas 4.
I s middags
rs avonds 6
(de Groot,

1 exx over i,chinkelpolder richting Z,i (Verhoeve)
+ 50 exx roepend over V.reil (Brander met exc.)
7 exx roepend over Schinkelpolder richting ZÀ',ii
daarna ook echtpaar Straatman) : rrgrauweir ganzen.

t errein,

( Sr,uart )

?4. Buizerd
67Trs avond.s 2 exx Oeverland À'v. Poel (de Groot)
16/6 rs avonds een bui-zerd op een oud kraaiennest bij hertenkamp

(r'. vera)
22/6 dj-t nest geinspecteerd door de Groot/Vera. Troffen dode mo1len

aan, nog vrij vers, gepakt met kl-auw dus prooi van een,tgrijp-
vogeltr, niet bi jv. kraai (de Gr.oot)

23/6 1 ex Amstelveense Poel, met kraaien (de Groot)
E/8 'l ex over Ba1kan (II" en G.J. van Bladeren)

24/8 1 ex boven Bos (i<ofr)
1/9 1 ex boven Kleine Vijver (G.J. van Bladeren)

10/9 1 ex hoog boven sportvelden tegenover P.,í. (Vietzgei)
Z4/g 1 overvliegend ex (,.,rI. VerhoevQ;

1 ex boven Grote Vi jver (C..f " van Bl-aderen)
o^öt ttrl espendi-e f

26/8 1 onvolwassen ex hertenkamp; had gele washuid en donkere
iris. Opgestoten bij doodlopend voetpad Oostzijde (Dooremans)

89. Boomvalk
,0/6 1 ex over lvieerpad naar overzijde NM bi'j militairers avonds (Veti-ng)
2/7 1

9/B 1

21/B j
2?/B 1

2/g 1

4/g 1

4/9 1

8/g 1

t6/g I
zt/g 1

ex over huÍs de Groot, richting Klei-ne }loorddijk
ex boven heuvel (U. van Bladeren)
ex ovep K1. I{oorddijk/Bosrand.i/eg (Verhoeve)
ex bi j grote sl-uj-s Nii (Hartog/C..1. van Bladeren)
ex over Arv. PoeI (Dooremans)
ex laag over heuvel (H. van Bladeren)
ex hoog over kampeert'errein richting K1. Poel (Straatman)
ex Landscheidingskade (9.,I. van Bladeren)
ex over ONM richting ZO (Vera)
ex langs Col-ijnweg (tl. en G.J. van Bladeren)

94. Torenvalk J broedgeval-Ien in Asd Bos + '1 op kerk Bovenkerk:

- Rodelbaan, zijde manege, broedgeval met J juvenielen (Ilartog)
7'n7-j'juv. bi j nieuw GEB-huis je (voorheen Jac. Heynebrug)

vlogen richting poney-centrum; ook na 31/7 hier nog rvaargenomen
(t',tetzger) ; vermoedelijk de Rodelbaan-familie (Brander/de Groot)

- Herlenkamgr Noordelijk deeI, broedgeval
- Bíígtaaíí-zuia; m.i.v. 31/? t/n )/B vri

met 2 juv, (Hartog)
jwel dageli jk 1 paar met '1 juve-

niel; later dergelijke ïraarnemingen in d:rll-et je Perzische bereklauw -
vermoedelijk zelfde familie (r'ie j. van Drooge)

- Kerk Bovenkerk
( Sr,vart )

J juvenielcn (Hartog). 14/4 reed,s copulatie op kerk
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98' Egltlis 1 terr. schinkelpolder?(svrart)

12/5
30/8
(H"

4/4
1r/4

fn ONi"l horen roepen o.a. op
4, 673o juni; 2-, 15;-76, 23 ju1i.

§lqfgg_Ilj-gl, 2o/) en 2J/) roepend
ÓeËiIàna rteine Poel: 24/9

blz. 20

1 territorium aldaar (Hartog)

exemplerar

(Hartog, daarna + GJ van Bl-aderen)

16/4 1 ex rvei.land en Mcerzicht (Verho cve )
21/5 1 paar weilanden Meerzicht (Straatman met exc.)
'1 broedg eval Noordkant - Oeverlanden (Hartog)

2 exx, 13/B 4 exx, 1B/8 i exx, in ruigtq lqqeq_Qqff_inweg
'10 exx, 1/9 15' exx, 3/9 J cxx, 2O/9 en 24/9 2 exx aldaar

en G.J. van Bladeren). Mogelijk broedgeval aldaar ?.

J exx duinterrein tegenover Tribune (mevr. Brinkers)
? exx werk 24 (Hr. en l,levr. Bitter)

23/7 2 exx heuvel, zijde Grote Vijver (Brander met excursie)
?919 4 exx over heuvel (lt. van Bladeren.

Góón l'uaarnemj-ngen van juvenie.len.

1O2, ltlaterral-

101. Porseleinhocn
2/9 1 ex gezj-en op Vog;elei1and

112. Scholekster

114, L,iuyig
B.roedvogel Noordkant: 7
toria in 0everlanden NM

6-ï6rriÏl;ïa wei-landen Meer zichL (Hartog)
1 broedgeval- Vogel-eiland. (Brander)
mogelijk broedgeval koekamp Schinkelpolder; regelmatig in broed-
seizoen aldaar aanwezi-g (Srvart/tuieyer/Verhoeve) .

i2/g 1 ex roepend over kampeerterrein richting Zuï (Straatman):
laatste waarneming ?

territori-a wciland.en MeerzLcht - 2 terri--
(Hartog )

119.

123.

126.

Goudplovicr
257p*-Tef-roepond over weiland,:,n Meerzicht (H. van Bladeren)
zetA 1 ex gehóord op vueilanden rleerzicht (tt' en G'J' v' Bladeren)

lÍatgrsgip
Z territoria ONi,i (Hartog)
Geen juni- of juli-waaràemingen. iri.i.v. 1O/8 weer uiaarnemingen van
exx in ONM en op weilanden Meerzicht, varierend in aantal van'i tot,30.
2?/9 + 6O exx (U. en G.J. van Bladeren)
2{/9 ! l>O exx aldaar (C1denziel, meded.. mei. van Drooge)

Houtsnlp

geluiden gehoord, balts gezien en gehoord l in Schinkelpolder achter
ólkoor aanjagen waargenomen (Hartog/Buker)
(ln ait verband wijsl Hr. Swart eropr dat reeds in 1!64, eerste
helft apri1, een houtsni-p bnltsend werd waargenomen ten Z/Z;t van
zagerij, door G. Oreel)
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t28. \'Iu1p
fQ z7B, 22/8t 31/8, i?/9 overtrekkende exx ïyaargenomen, steeds
slechts 1 ex, behalve
22/B trek ov.er heuvel en start Roeibaan.

129. Regenwulp
16/7

30/7
10/B
19/B

tl 
/1t

25/9

131.

133.
zo/8 1
29/8 1

1o/9 1

2o/9 1

2678- 1 ax ro6lend
2/9 1 ex roepend.

148. Kemphaan

iri.i-.v.
163. Kleine

over Kleine Vijver (it. en G.J. van Bladeren)
overvliegend ( r,i . Verhoeve )

2 maal een ex roepend over Oeverland Arv. Poel, 9 u 20 en
9 u 30, mogelijk zelfde ex (d". Groot met excursie)
4 exx richting Z, roepend, over ktrmpeerterrein (Straatman)
1 ex roepend over huis de Groot richtj-ng !ï/ZVí (de. Groot)
2 exx over heuvvl (Dooremans);
meerdere malen diverse exx roepend over kamp.terrein (Straatman);
35 à 40 exx hoog over Bosrandweg richting Ziï, in slordige
V-formatie, enkele roepend (Verhoeve)
1 ex richling Z (Straatman/Dooiemans)

Grutto
2-l6iEitoria wei-land.en Meerzicht (Hartog)
Na 16/7 (2 exx op weilanden Meerzícht - d.e Groot met
nog slechts
16/g 1 ex op voorheuvel (Dooremans)

irvitgatje l

excursie )

ö met paarse kraag

van Bladeren)

ton in NIvl bij Gem.Terrein.

ex.ro€pend over Balkan (tt. van Bladeren)
ex richting Ztï over kampeerterrein (Straatman)
ex roepend over weilanden Meerzicht (l"te;. van Drooge)
ex roepend over Kl-eine V{jver (de Roever/ll.v.81;deren)

135. Oeverloper
V76-1 ex Nieuwe Meer (Dooremans). Hierna weer m.i.v.
11/? viaarnemingen van meestal 1 ex, overd.ag, maar
I s avonds trek van meer exx op
30/? (straatman) .n ila "n Ó/8, in hbt"donkejr roepend. over-

vliegend (de Groot).
Laatste waarneming:
B/g 1 ex (H. van Bladeren)

136. Tureluur
2 territoria Noordkant: 1 weilanden Meerzi-cht, 1 oeverland.en
Nieuwe Meer (Hartog). Laatste v,raarneming:
26/8 1 ex nabij lvteerzicht (Dooremans)

EB. Groenpoolrgr!er

2/7--9-exx over vreilanden Meerzicht, 1(H. van Bladeren)
11/B 1 ex fouragerend in plasje ONM (H.

162. Grote mantelmeeuw
zTTweer waarnemingen van 1 ex op

mantelmeeuw
23/9 1 ex ovdr Kleine Vijver; niet waarneembaar welke vorm (Swart/vi,ttc)

179. Visdiefje
7Ve 1 ex Noordkant (Ue3. van Drooge)
Laatste waarneming.
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Holenduif
Broedgeval middelste
Broedgeval omgeving
,rordt verder in hct

193. Tortelduif

bos (Hartog)
poneycentrum (t"ietzger) .

Bos vri jwc'1 niet uraergenomen.

blz. 22

191 .

Minstens
2inde
23/9 1

L;,atste

6 territoria i-n het Bos
,Schinl< elpolder (Swart )
ex over Vogelciland (ti.
waerneming.

(dc Groot) , wearviln

van Bladeren).

de Groot, daarna + Hr. de Groot)

Groot )

194. Turkse tortel
l{instens 1 broedgevlrl omge ving Jan Tooropplantsoen. Metzger

195.

1^Zcv).

204.

207.

hecft 2 juv. bij zijn voertafel gevangen en geringd met Sroene
kleurringen $/B)
14/6 1 àx van huis de Groot naar kwekerij (de Groot)

Koekoek Laatste waarnemingen:
Ni-7r71, - 1 ö in oNl,l oost -r nog slechts
25/B 1 ex irldaar (U. van Bladeren)
1/9 1 ex Bosrand. (Verhoeve)

Bosuil
Zí-6i66ageva11en' resp. mu't 2, 2,, 3, 3, 2l

Ransuil
ï7-6'6uageva1len, rnet in totaal J7 jongen
juv. per broedgeval) (Hartog'/Buker)

Gierzwal-uw Leatste rvi:arneming:

1à2 jongcn (Ha.rtog/Buker)

(min. 2 juv., max.. 4

1879 eórst.1 ex (H. van Bladeren), daarna 2 exx (H. van Bladeren/
Straatman) over kamPeerterrein.

2O9. lJsvogel
a

b

23/6
Daerna
5/e
Verder
19/8
z4/g
i,l. i .

1 ex bij huis dc Groot (me'vr.
pas weer hier:

hele morgen aanwezig (mevr. de

in Schinkelpoldcr slechts:
'l ex bij boerderíi/zag.r:-i (Dooremans)
1 ex roepend. Oevcrland A.mstelvcense Poel

c
d

C

(Verhocve )

v. 9/B vrLjwcl dagelijks waarnemingen van 1 ex op Vogelciland;
niet constant aanwezig.
ei-nd september nog steeds regclniatig v,raargenomen.

t+/9 1 ex bij AMVJ (Kaat, meded. de Groot)
ZO/9 1 ex K1àine Vijver bij de banken (de Rocver/lí.

Noordkant Roeibaan:

Bladeren)

1 ex achter elzensPeo lplaats (Breidenbach)
1 ex eerst sloot door OltrM Oost, da:.rna op plank langs
excursiepad (Ur. en irrevr. Brander)

?/9 2 exx achter el-k;rar aan jagend over sloot door oNI'4 Oost;
daarna 1 bij d-e plank naar schuilhut ONivt líest, vermoedelijk
1 van dc beide tcvoren yuaargenomen exemplaren (lte1.v. Drooge)

9/g 1 ex excursiepi-rd ONM (0.,1. v"an Bladeren)
l'lig 1 ex doodtopena water achter elzenspeelplaats (l'letzger)
$;/9 1 ex ovcr Hoornsloot, van zijdc kleine sluis richting oost

(ttte; van Drooge )
6/g t/n 16/g in d.eze periode nam Cldenziel op weekdagen vrijv're1

dagelijks een ciemplaar waar bJ-j excursiepad. 1rl1{ (meded.
I"te j. van Drooge)

21/E
3/e
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2o/9 1 ex oNlI (de Roever)
z6/g voorafgaande dagen - ongeveer 4 maal - ijsvogel waargenomen

bij gemaaltje, meest rs morgens vroeg of tegen de schemer,
voornamelijk a1s het g;emaaltje we.rkte (sluiswachter lrlus,
mededeling l4ej. van Drooge)

27/9 1 ex roepend vlio.gend over slootje door oNI"i ooÉt; blijkbaar
is dit momenteel een vrij vast pied-à-terre, waar d.e vogel
door het vele blad aan bomen en struiken iliomenteel echter
slechts waarneernbaar is wanneer hij zich verpraatst.(ue1. van Drooge)

octoberr,vaarnemingen (zie volgend Bl-ad) bevestigen d.e veronder-stel1ing, dat er in deze periode toch zeker r,riel J ijsvogels inhet Bos verbl-even

214. Groene specht
?.
v. PoeI Oeverland (Friesv,iijk)
v.ing vliegende mieren (de Groot)

. van Bladeren)

31/5 t ei Jàchthavenr,veg (i,te5.- van Drooge)

228. Oeverzwaluvrr

Geen v,raarnemingen tussen 22/4 en 26/
2617 1 ex nieuw excursiepad door Ar
1/B en 2/B 1 ex bij huis de Groot,
B/8, 1 ex Bosrandv,reg (Verhoeve)
24/g 1 ex over excursiepad oNM (C.,r

222. Kuifleeuurerik

4/6
2/9

1 ex over 0N1vi (H.rrtog
exx over OMI ,idest (ft

c.s. )
en G.J. van Bladeren))

229. ,,{ielewaa] L;atste waarneming:
19/8

2j4. Kauw
i\ta het uitvliegen van bosuilen,
broedgeval krruwen ín bosuilnestkast (irfe;. van Drooge)

24O. Zurarte mees EE.RSTii BROEDGEVAL in het .rsd Bos, in de rtBalkan,r,
in nestkast.3/5 en 7/5 zang ïiaargenomen (Hartog)

1 ex met nestmateriaal de nestkast in (Doorernans)
2 exx, rvaarvirn 1 l-uid zingend (Dooremans)
1 zingend ex; nestkast in en uit (Dooremans/H. v. Bladeren)
9 eieren in de nc'stkast (de Groot)
2 van de eieren uitgekomen, daarna cle kast met rust gelaten(de Groot)

21/6 vermoedelijk op uitvli-egen; ouden gaan niet meer naar binnen,voeren door vliegopening (de Groot)
25./6 6 juvenieren met 1 adu1i, cmoricapad (lt. van Bladeren)
1/1.^en l4/l '1 ex omoricapad, gehoord ei gezien (ir. 

""" Ér-.aeren)Zo/9 1 zin?,end ex omoricàpaa (U. van Bl_aàeren)
21/B 1 ex gezien j-n coniferen ald.aar (Breidenbach)

2J2. Kramsvogel
z3/9-Íce"te
24/g ! ?5 e
etc.

1 1/5
t6/s
27/5
?/6
B/6

schinkelpolder, 5 à 6 exx bijeen, gehoord en gezien (Dooremans)

Eerste rrraarneming na ZO/J
il-and (Brander met excursie)
xx Oeverland Atv. Poel (Verhoeve)
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eerste r,vaarncrning sed.ert 27/4z
1679-r-óxx omgeving Kleine Sp.:chvcide (Dooremans

265. Cet<raagde roodstaart Larte waarnemingen:
479 -T-ex-wert< Z[Jsw e*t/v"' G)
25, 26, 2l sept. zeker 2 exx kampeerterrein (Straatman)
4/ lO 1 juv. ó ktrmpeerterrein (Straatman)

267. Nachtegaql laatste v,raarnemi ng:
25/B 1 ex 1n vrilge.nbosje CNi'1 (H. van -tsIaderen.
Totaal aantal territoria in Amsterdamse Bos:
+ 50 (euter/Hartog), 'r,/aarvan 1B in Schinkelpolder (Swart)

27O . Sprinkhaanrietzanger
1Tóiiííórium-ÓNM (Hartog) ; 1 terr. Schinkelpolder (Swart/Straatman) :

15/7 Oevc-rland Kleirie Poel (Sv'rart) ; enig.e ,rraarnemin5 in Schinkel-
polcler na die van 26/4 t,/m 21/J (zie vorig ivlededelingenblad).'

2?2. ,Snor
Z-Ï-erritoria Noordkant, ONM.
L:atste wng: 28/Z zingend ex ONl{ Oost (Brander met avondexcursie)

274. Grotc karekiet
4 territoria ,imsterdamse lSos:
Oostel-ijk viaduct - Kleine Vijver - Betonbrug - Radar (Hartog)
Laatste waarneming: 24/6 (Svuart)

275, lil-eine Karekiet
Liratste waarneming: 9/9, alarm in ONNI (Hartog)

276. Bosrietzanger
Laatste waarneming:

277. Rietzanger

24/? zc.ng elzenspcclplaats (pte j. van Drooge)

Laatste lraarnemi-ng:

279. qpotvogel

26/7 o"uurlrnd IrTIrl zang (lvre3. ve-n Drooge)

Laatste waarneming: 26/7 ,lotlenbos je, zang (u.--5. van Drooge)

2BO. Zwartkop,!q
Laatste zalgwaarneming3 10/B Koenenbos (lte5. van Droo.e).
23/9 1 ö-ï1 g gezien Vogeleiland (U. en G.,1. van B1aàeren)
1r/1O 1 ex gezicn rand eerste bos (Svuaab, de Roever, Oreel)
15/10 t g kampeerterrein (Stra:rtman)

282.' Tuinf luiter '

Laatste za4gïvaarneming ;

283, Grasmus

16/g 1 ex elzenspeelplaats (i'te; , van Drooge)

)

IA;ËË wairrneming: 1o/B 1 ex
/ -- i- - \
\ ll . cn u . L, . van ljl.Sdef en/

gezien 0everland A'v. PoeI

284. Braamsluiper
Laatste waarneminr:

287. Ii!.ls
Laatste lvaarneming:

15/7 2 exx bi j huis de Groot (Srvart)

1/1O 1 zingend ex bij huis de Groot (dc. Groot)
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toevoegen in vorig lvlededelingenblad:
ex Koenenbos (Friesv,iijk)

292. ggyg!.*"e!jg ma B/5 pas !íeer
7/9 1 ex op kampeerterrein (Straatrnan)

294, Graurre vliegu.nvanger Lir;Ltste waarnemingen:
WT;.-Wfi-e-Jp xampe ertemein (s fraatman)

blz. 25

ex.

295 " Eqntg vliege.nvanger Na 1O/5 pas weer
16/g 1 ei Fàna .iaöirtnavenbos (tute;. v.rn Drooge)
16/g dito elzenspeelplaats (Hartog), mogelijk zelfde
(enige l',raarnerningen i-n d.eze periode)

299. 9""E!1op't waatrnemingen schaars :
3O/7 1 ei over riveiland.en lvieerzicht (U. van Bladeren)
16/g 1 ex over duinterrej-n tu,genover Tribune (Hartog)

1O2. Boompieper
-é_È2o/9 1 ex over Kleine vijver (de Roever/H. van Bladeren)
2t/9 1 ex Vogeleiland (il. van Bladeren)

fO4. Witte kwikstaart
1 broedgeval bij !ieerzicht.
'1 broedgeval omgeving kampeerterrein (Swart) ;
week voor 16/g 2 exx mct volgroeid.e jongen kampeerterrein
l8/g 1O c.xx in ruigte 1^ngs Colijnweg (H. ,or, il.deren)

fO6. Cefe kwikstaart
err torium weÍlanden l4eerzlcht (Hertog)

(Straatman)

1

Na de mei-w::rarnemingen i
6/.8 2 exx ovur OM,I (Verhoeve)
1r1B 1 ex over excursiepad NI,,i (tt" van Bladeren)
9/8 1 ex metjuygnicl_roegend weiland.en,Mz. (lf . van Bladeren)
fi/6 en 1J/l 1ex rrruige hoekirschinkelpolder;(Srvart)

31r. Groenling
1 territorium fietse.nstalling Tribune (lte;. van Drooge)1 territorium omgeving lvieerzicht (Hartog) -
1 territorium Vogeleiland (Brandc.r)
Àantal territoria schinkelpolder, o.a. bij huis de Groot.(niet geteld)

J16. Putter
ïïEiiitoria in het Amsterdamse Bos:
1. Vogeleiland (Brand'c-r), in d.e naaste omgevine.2" Schinkelpolder (de Groot/groep Swart) "
3. Omgcvi-ng Jachthavenilreg (tte5. v.rn Drooge)

317. Sijsje
TT7--t

enige waarneming in d.eze periode:
ex roepend over Schinkeldijkje (Verhoeve)

318. Kneu
2-ï6rritoria Vogeleiland
'1 territorium Jachthavenweg
1 territorium fic.tsenstalling Tribune
aantal territoria Schinkelpolder, niet geteld
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326. Kruisbek

310 §gep
Waarnemingen in de Schinkelpolder, fietspad door
4/6 Verhoevc
10/6 S,;'uart/Verhoeve (stecds zingend.)
11/6 Dooremans (dito)
17/6 nog aanrïe zig, geen zang meer (Si"rart)

Het leek ons goed, dez,e niettemin op te nemen, i.v.m.
heid dat nog uit een andere bron in dezelfde periode
bekend wordt, di_e onderstaande zou kunnen staven:
241. Kuifmees

2Ol8 -2 exx roepend overvliegond., ten '2. van Roeibaan, eerst
richting N J, dal..rna richting Z (Swart)

blz. 26

rlrmerikarr:

de mogelijk-
een i,uaarneming

21/9 1 ex over ONivi, roepend (Si,vart/VlC)

347. Ringmug
Vogeleiland: J broedgevallen in nestkasten (Brander)
Schinkelpolderz 17 t,erritoria, practisch alle in nestkasten
(groep Su,rart). C"a. in J nestkasten op het kampeertemein,
minstens 1 met 2 legsels (Straatman)

*

Onder extra v
b e rre f ï-Eï.",: ï:o:::"3":* 

iL:";:"ïï:,u;":ï 
t-;ïu;"ï"ffi:;ïlil;"3"1""

is waargenomen, en die door éón waarnemer werd gedaan.

1B/B 2 exx Balkan, gezien en ook zang waargenomen(ti. van Bladeren)
Verzocht wordt in het vorig i'{ededelingenblad, !eop b1z. '1) een soortgelijke aantekening te maken

106, GeLe kwikstaart

jaargang, no
bi j:

2..t

2/, 5 Elggl:9 gele kwikstaarten op weiland. Meerzi_cht,
bij de koeien (Dooremans)

alsmede op blz. 5 bij:
2. IJsduiker

7571--l éx op }?oeibaan (t. oroes/cjil) .

(Brander - de Groot - Straatman)

Sarnengestel-d door: MeJ . lulr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B VI,
Amsterdam - Nieuw Zuid.
rf. 730173

\rDT/vDr
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10"

zwemend..

L5, 9{eulrc pi jlstormrogel

l3/B 2 exx Diemerzeedi
3/9 2 cxx Sloterd.ijk

in en om Amsterd.am excl" Amsterdamse Bos
period.e mei t scptember 1$ ; enkele octoberwearnemingen,
nu:mering Vogelgids 6ae arut.

Vaal stormvoBcltie

-4

T/I0 1 ex Umuid.en-Noord.pier (d.e Roever, Buurma)
t 50 m afstand.; gevorkte staart, wittc stuit met zwart streepje
in het mid.dcn, vaag lichtere vlek op vleugels; zeer d.onker
roetbruin, zwa^rte potcn; watertrappend en vliegend, abrupt
van richting verand.erend, kram 1angzaa,n vooruit, soms bijne

7/to r at ïJmuiGn-Noordpier (de Rocver, Buurma).
t 100 ra afstand.. Geheel zwart, met lichte bred.e band ond.er
op vleugels; slank en lange stijve puntige vIeuge1s, t;rpische
pijlstormvogel, v1oo6; snel richting Z.I,I.;
in vergelijking tot de

- moora"" plrif"tormvoe"i (hiervan na storm op 6/9 B exx te
Schevcningen waargenomen, clk met + 1 uur tussenruimte en
vliegend richting ZW (de Roever). I

groter; v-lucht met langcre gijpauzcs en kortcre tijd. met
vleugeJ-s1&gcn, meer kantelend. en d.aarbij hoger boven zee komend.

22. K1eine zilverrei
en 1x fhuizen, liaarlermermeer ( gletenaaal)

30. Leoelaar
l-9/7 1l+ exx Slotertlijk
19/8 13 cxx Slotcrd.ijk
L6/9 5 exx Sloterclijk
Veel nind.er cxx d.an vorig jaar

36. Iírakeend.
x (Vcting

ling
ling

Ve
Ve

eefOr

Oreel

Buur:na

Doorcmans
j
(

t
)

J-5/10 1 g zwcnrrend. Keizersgracht tegenovcr J2L3 schun, kon
goed vliegen (dc Rocver)

,7. Grauwe gans
2gTT
2BIB

1 ex mecrtjc bij Ïíesthaven, Sloterdijk; vloog vlot weg (frieswijk)
6 epr over hct IJ richting Ntr'I (Swert)

"gran&re ganstt
Aï79-;"'à1-79 eroep overvliegend. van Breestraat (Dooremans )

76" Buizercl
Wga cx Diemcrzeed.ijk (Swart)

Tg, Spemer
3/10 1 ex overvliegend., Leid,senlein (ae Rocver)
l+/to 2 exx ovcrvliesenó, Roeterseiland (ae Roever)

85. Bruine Kiekendief
1 ex Sloterdijk (Buurma, Od.ink)
3 exx Sloterd.ijk (Frieswijkn Hartog)
I ex Sloterd.ijk (Doorenans)

3/B
26/B
27 lB



bl-z. 28

Groot Ansterd.em - b1-2. 2

9t. Boomvalk
nffieevrfl Botshol (mededeling Buurna)
eBfi 1 ex Sloterdijk (verine)
26/8 1 ex SLoterd.ijk (Swart, Hirsehler, de Roever, Oree1)

1Ol+ " trtraterral
gï{E-?Iï/e 1 cx for:ragerendo Sloterd.ijt (frieswijk)

105. Porseleiniroen
Tífg L
t6/9 1

12h. Steenloper
29/7
t2/8

ex fouragerend
ex Sloterdijk

, SloterdijX (frieswijk)
(nuurna)

16l+

L26. Poelsnin
2T/B 2 exx tusscn groep vcn + 50 watersnippeno Sloterdijk (Dooresrans)

745, lqryqincks strandloper
29/T 2 exx niemerzèéaijt (Swart, Meyer, d.e Krr4rf , Breid.enbach)
5/B 2 exx zondput, Bed.hoevedorp (SvorU, Blekend.aal)
l/9 1 ex Dienerzeedijk (de Roever)

A55. Si;eltkluut
28/5 en \/6 1 ö Sloterdijk (rrieswijt)

l-57 " Grauwe fr
lex prachtkleed, Slotcrd.ijk ,- . ..- \

(.t,?1esw]-JI( /
10/B 1 ex zand.put, Bad.hocved.orp (B1ekend.aa1, Vez:naas)
LzlB 2 exx Dienerzeedijk (Swart, NIcyer)
23/8 1 ex zandput Badhoevedorp (nuu:ma)

].4iddeIste jager
7/tO 1 ex IJmuiden, Noordpier (d.e Roever, Veling, Buuma, Ilirschler)

afstancl + l0 ni bruin van bovcn, vu:i1gee1 van onder; op
flanken dlrers gestreept, clonkere borstband.; donkere kopkap,
door geel omzoomd.l korte d.ikke verlengd.e mid.d.elste staartpennen.

I(leine nant elrneerx^r
ninstcns 5 juv" Sloterdijk (Frieswijt)
Scand.. en Britse vorm, van beide minstens 1 zuiver ex,

Sloterdijk ( Frieswijk )

tTT, Vorkstaartneewr
6/10 (Buurrra, d.e Roever);

kop, rug en voorvleugels (arie-
erd.; wit van onder, op staert en

achtervlcugels (driefroet) I zwarbe vleugelpr:nt (Arietroet) en staart-
einclrand.; gevorkte staert "

185. IÍoord.se sterr:
"lÍ8 l- ex Broterdijtr (verine)

18?. . X;,,'ergstern

1 ex Dienerzeedijk (Swart, Meyer, d.e Kruyf , Breid.enbaeh)
2 exx Dicnerzcedijk (Swart, Meyer)

1 juv" ex lJrnuid.en, Noordpier
afstand +. l0 m.; donker grijze
hoek) r cnigszins dwars gcband.c

168.
L0/7
e/e

acn---ZGxx Sloterdijk (Doorenans )
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205. Steenuil
In bróAtijd 1 paar bij nestkast op Slote:srijk, maar heeft daer
niet gebroed. (Bur::ma) ;
later I ex overreden op Spaarndn,^rmerd.ijk (Uartog)

210. Veiduil
E/ï en t6lg 1 ex Sloterdijk (rrieswijk)

2L\. ïJsvogcl
5-/ -en-Tz/B L ex f'l-evopark (Swart, iUeyer)
i)/9 l- ex Amstel bij Ceintuurbaan (0ree1)
aI/9 1 ex Anstc1 bij Zorgvlied. (Verine)

225. Draaihals
13/9 1 ex be:rr, Spearnwouderdijk, Sloterdijk (rrieswijk)

235. Oeverzwaluw eB/5 aiverse exx bezig met nestholtes Hornweg;
ÏóÏonï€:tfrer verraten - geen broeden geconstateerd (Luyenaljt)
B/f 5 paar broeclend SJ-oterdijt (Swart/tleyer)

Matkoo
IZ8--verteers s lachto ff er, Aalsrneer ( van Duivenbode, med.ed. Swart )

2 rodc plastic ringen + ring Arnhern; geringd glï/tg66
trIesteinderplas 

"

253. Baardrrannet je
11 cxx Akkerswade, Dienerzeed.ijk (Swart )

25r'

29/7
Ue

30/9
enkele exx AkkerswaCe, Dienrerzeed.ijk (d.e Roever)
2 exx Sl-oterdijk (Frieswijk)

Paaoie
16/9 1 ex Sloterplas (guurrse)

273"

27r. Zwarte rood.staart

277.

J'0/6 van Nijenrod.ereg, Buitcnvelderto op 2 verschillend.e plaatsen
1 zingend ex (Swart)

2l/6 en 23/6 resp. op 2 zangposten, 1 lcl tussenruimte, zingende 6;
ook g gczien cmgeving van Nijenrodeweg, Buitenvelaert (vefine)

Blauvrborst
l3/% 6/§ en L7/9 1 of meer cxx Sloterd.ijk (Frieswijk

27 9 . Sprinkhaanrietzanger
broed.geval Botstrof TtUed.. Buuma
26/7r 27/7r 5/B 1ex zingenrl, rs nachts, Flevopark (swart, Meyer)

Bladkoninkje
iö'ffi; elevopark (w.o. Jansen)
kleiner d.an fitis; fel-Ie gele oogstreep, lange en korte gele vleugelstreep.
Geluid" twee-d.e1ing: "tu-iett, felIer dan fitisi zeer bewegelijk.
(in september ook lraargenomen aan d.e Knerd.ijk, op Texel (minstens
2 ex,x, op 23 en z\/9), en bij Den Haag (mededeling d.e Roever).

)

302
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301+ Vuurgoudhcant.jc
ffijed(sweab)

311. Grote
30 o exx Sloterdijk (Frieswijk, Bresser) 

"leer:nerikachtig voorkomcne oo8,n t'bid.d.entt voor het neerstrijken;
groot: witte buitenstaartpennen; zeer kersrerkend hard. mus-
achtig geluid. t'rriep".

(in septeuber ook waargenorrcn in d.e AÏí-duinen, Castriclul,
Burgervlotbrus (h exx), Tcxel (zS/g en 2l+/g + 30 exx *.

mecled. de Roever)

31?. Gtgte geJ-c Inrihstaerb
3/9 r ex srotErefjtr (Doorcmans )

318. Gele kwikstaart
2Z/\ N"g\rt 

""rtr 1 ö, tussen gerrone gele lnrikstaarben
ffi5k (Frie;wijk, BrJser).

33\. EuroBese kanarie
t/B-T;rnlenilxn FJ-evopark (de Kruyf)

355. DwersÉrors+8/10 1 ex bij Velserbunnel (de Roever, Buu:ma)
kleine gorse geluid: zerrglijstcrachtig iltsiktl, paar keer
herhaald.. fn vlucht vrij d.onker roodbruin van boven, wit
van ond.cr; witte buitenstaart.
ïn zit (op fietspad, afstand + 25 n): d.uidelijke koptekening;
geJ.e wenkbraunstrecp, rod.c wangenr Coor zwarb oageven;
ararte baarostreep; d.onkerc kop met lichter br,rine kruinstreep.

De waarnemr'ngen blijven voor d.e verantwoorCelijkheid van de waarnemers !

Samengesteld. d.oor:

weekend.:

J"W. Ce Roevcr
Keizersgracht ?21+, Asd
Tf" 222638

Mill-etstr aal, 26
Ansterd.en.
rt. 726265

dRlvDr/mb
october 1$61
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Overzicht ontvangen litteratur:r ( acl Meded elingenbl ed, tg6T -Tïflrv)
V!'IG C.TN -- De T ifr AL 12e jaargang no. 3, nei/juni 196? 16 bIz.

1 À

" Verloop in roekenkolonie Jachtlaen ." Apeldoorn 1967
G" Sleeuwentroek

" Hoogspanningsdraden- slachtoffer-ond.erzoekje in T\rcnte -G. d.e Vries
. fberischc tjiftjaf, Groeneveld (gen. Baarn) -

Hard.er-.0sieck-Rey L3/\ - 6/6 z

" StcltloDersweekond Balgzand, Z)/l+ t/n l/5/r6T - p. Alkema
. Draad.slachtoffer-old.erzoek, traject tussen centrale Kampen en

de Ussel - t9/1/,66 - t}/j/167. 1?5 slaehtoffers guroiderr,
behorend.e tot 28 verschillend.e soorten, op 16 tochten.

" ond.erzoek braakbal-Ien van ransuileno l[oord. oost pold.er -G. Wiersema
. furkse tortels, broed.resultaten; leeglopen van gemeenschappe-

lijkc slaapplaatsen in de lente - C. von Oi5t
. llaarnerningen: samensteller J" Od.ink
. verroed.elijke waarneming van ecn petsjora piper op vIieland.

op l.l+/B/ t6T door A. [imoe:man (d.oor tr.o.u.-góacceiteera)
" Afd.. "Ard.eolao' - Ilerde:srijk groef ten behoeve van oeverznarunen

een zandwand. af. Resultaat: op 1 juni 130 nestholtes, ternrijl
er nog stced.s nieutre holcn bijgegraven werden.

d.e T ifr af 12e jaarge,ng, nï. \, juli-augustus-septerrber t967 1? blz.
. Itrestkasten 1966 - Martien Baars
. verkeersslaehtoffers, tellingen op ) juli, op de route Kampen-

Roggebot-Dronten-Lelyst ad -Hard er:r"ri j k-Elburg-Roggebot-Ka.pen,
een traject van 90 à 95 hnl
op 15 jdi, op d.e route Kampen-RonspoJ--schokkerhaven-Nage1e,
e&" 20 kn.
respo l2l- en 22 slachtoffers wcrd.en gevonden, ten dele ondeter-
mineerbaar, overigens behorend.e tot 22 soorten. - J. v.d.. Kamp

. Koekoek, d.oor Luit Buurua. Op Vlic1and. werd 1 grospieper
waargenomen, d.ie 2 koekoeksjongen voerd.eo

. Vooruitgang en echtcruitgang van enkele broedvogels op l.lal-cheren.,
d.oor Jaap Steketee.

. Broedvogelinventarisatie Sloekreek en ougeving l)61,
d.oor Jaap Steketeeo

. Waarnemingen.

CJN - A:nsterd.am t'De 5e jaargang no" l,
Jun1 t8 ttz.

. I{aernemingcnrubriek

. Vogelbesche:rring in de A"Ïtr. duinen, naa,r een 1ezing van d.e
heer Van Spanje e.a. e - T. Croes

. Jeerverslag van d.e vogelstand. in de A.W. cluinen in 1966, d.oor
F.J. Koning, P.C. van Spanje, II. Ved.er.

, Watervildtellingen op Sloterctijk, 9/2, Z5/2, ty 3, Z2/3, B/\,
15/l+ d.oor Tj. van der Meer

(



blz. 12
(ontvangen Iitteratuur - ?-e blz.)

(vervolg inhoucl'rDrvergsterner)
. Een paar vogelmaniertjes, overgenomcn uit i?Ilt:t Vogelboekjef'

van Dr. Jac. P" Thysse.

WG het Gooi en omst::clicn óe KORHAAN jaorgang 1, r:r. 3
herfs+. T

. Voorbcreidingen samenstelJ-ing Avifauna het Gooi, D"A. Jonkers

. Zuidelijk F1evo1and.. Aanvrae5; vergunningen bij Dienst
Zuidcrzccwerken in eerste instantie negatief beantwoord.,
ondanks inschaiioling hicrbij van Staatsbosbehecr, RMN en N.0.U.
De poginge:', worden voortL{ezet.

. Technische gegevens voor het notercn vall waa,rneningent
door J. Taapken.

" Vogelwaarnemingcn in het Gooi, tla ]-]-/6h96'1, verzalteld door
J. Taapken; o.a. eerste-waarnemingsd.ata zomervogels "

" Iberische tjiftjaf in Boart, door J. Taapken. In tegenstelling
met hct gcpubliceerde in "de Tjiftjaf" (zie boven), nocmat het Gooi
2p april (i"p.v. t3/\) a1s eerste waarneningsdattm, en d.e vogeJ-
werd 12/6 nog zingend. waargenouten.

" Ïíor:waapjes, verrassend. veel wearnemingsn in plassengcbied.; in
Kortenhoef broed.geval in een tuin vB,n een aan het water
grenzendc woning !

. Een eigen roeiboot; mogelijl*reid. o.a. voor zusterorganisaties
om hiervan op bepaald.e cond.ities cens gebruik tc naken.
Ligplaats Kortenhoef.

. Eigcn bibliotheek - belangstell-ing voor oud.e vogelboeken.

. Besultaten net gevarieerde nestkastjes, door J. van Dijk
Er werd in het Gooi geöxperimenteerd met een grote variatie van
kastcn.

WG het Gooi , rond.sehrijvcn van d.e secrctarcssc, septcmbcr 1967

0p vele plaatsen in het Gooi werd.en ijsvogels gesignaleerd; verzoek
om víaarneningen te z'egistreren en d.oor te geven.
op het ÏIuizer waè werà ecn flaningo w&argenoxxen (ontsnapt ex ?)

WG HaarleTl ',de FITIS', , j aergang 3, aflevering 1
(ontvansen fifWtg{1Y
. Vogelwaarnemingen ín 1966 aan het Grote Vogelmeer in De Ken-

nemerd.uinen.
Zwartkopnecuw wè1'vÍaar€{enonen, riaar g66n broccgeval,
Mew. Bloem-Margadent.

. Inventarisatic i{cksloot L966. Vergelijkend overzicht broedvogels
in dit weidegebied over vier jaar. itiór-e broedvogels in L966t
rrintertaling en kuifeend., veldleernrerik en rietzanger.
E. Dijkstra.

. Broed.iogelinventarisatie LEYDUIN 1966, vergeleken mct L965.
Tevens eerste waarncmingsdata v&rl zomervogels '
liH. van Dijk, Schaap, Melisie, , Dubbelt, Dietrich,
en * tot half apriI, nevr. Bloem-Margadanto

. veldwaarnemingen Kennemerland, sanengesteld. door L. Gieske
januari t/n:. april L967 , cnkele mei-waarneningen.
IJsduiker Mooie Nc1 nog weargenomen op T en B januari (Oiitstra):
vgl. ons l{eded" blad 1967 - IÏ, blz. 17"
líaterspreer.nr Atr^Í-duinen, voor hét laatst ws,argenomen bcgin maart '67,

10 bIz.

L2 bl-z,

t



(ontvangen Iitteratuur - Je bLz.)
blz. 33

I

KNNV VT.TG ''De Blar:Irc R rs Herb eir 2 bl-z.
Het Donsje ,le s,Ergan€t nr. , augustus

(eo mei)Excursicverslagen De Geeld.ers
Retrm. .

en Pinksterkprnp KNNV te

IIet DONSJE 1e jaargang nro 7, septerrbe r 196T l+ ttz 
"

" lrlaarnemingen ingezond.en door d.e heer Raadsen.
. Excursicverslag Streibrechtse Heicle , op 3/9/A967 ". Excursieprogranma septerrber t/a, novenber
. Invento,risatie Bossche Broek, A. Kok/D. Jansen; ontvangen

van Rivon opelave waargenorlen soor:ten 1952 tot hed.en (tte soorben);
regeLnatig bczoek van d.it gebieci in de toekomst 

"

WG Noordholland.ts Noord.erknarbier «Ic PIEPER 1l+ blz 
"e Ja,argeng no" )

. Gierzrualur^ren, A" Suit

. De dorlaars in IIII?s Noorderlcnartier, Ko d.e Vet Jr.

. Noordse sterns op het Balgzand., A96A, d.oor Chr. van Ord.en

. De kuifeend in NHrs lioorcerknartier in 1966, A.L.J. van rJzencloorn

. Terupgield.ingen uit ons rayon, Chr. van Ord.en.

. ï,h,rneningen vs,n een Bonaparte luleeur,r (achter de boot naar
Texel 29/3 aarwliegend., Chr. van Ord.en), ven een Kleine Klaunier
op l,lieringen (fh/5? Th" Mu].der), v&n een Grote Zilverreiger op
Texe1111l+/! r,.J. Dijksen) van een Kleine Zilverreig"r óp
ïexel,(28/) Dijksen, c1e rtrili en Top), a1le uitgebreid.er ioegelicht,
ook opgenouen in d.e rubriek
llaarneningen nr, 59, sanengestelC ooor Hr" Top
fn cleze kolca:r ook eerste wearneningsd.ata zonervogels.

De PIFPER, 6e jaargangr no" T/8, juli/septenöer 1p6J 1l+ b1z;
. De futen van het Amstelmeer, E.J. van IJzendoorn
. vogelinvcntarisatie van d.e binnend.ui-nrand. te sehoorl, d.oor

Gr6 v.d. Baan met een instructieve inlcid.ing over de methode van
lnvcnlar].seren"

. Grote piepers tc Burgervlotbrug, 12 en 13 septembcy l967,van lJzend.oorn.
" Balgzandonderzoek. Plannen om in d.e komcndc jaren cen uitgebreid

ond.erzoek in te stcl-len. Doel: het verkrijgcn van €§egevens d.ie,
behalve t. a.v. soortcn en aantallen, ook informatie zulLcn geven
over d.e oecologie van het Balgzand. in het bijzond.er en van overeen-
komstigc gebieden van d.c gehele Ïladd.enzee in hct algemeen.
Regelmatir'zàl een aen de rand van het Balgzand bij het Amsteld.iep te
plaatsen hoogzit moeten worden bemand.. vcrzoek om medewcrking.
}í. van Brenkclen, Kon" Ennnastreat l-90 castrier.an, tf " 02518/ró31.

. vuurtorenslachtoffers Eierland. Texcl a965/1966, d.oor ,r. Boon.

. Over holenduiven en rneerkoeten, door D. Westra.
T.a.v. de holenduif wordt bij herhaling laat broeden vastgesteld..
rn de omgeving van sneek werd. het merend.eel van d.e jongen pas geringd.
in d.e maand.en september en october. ve::noed.elijk r<rijg,t ae-sooit paf
kans nadat jonge torenvalken (uit kasten) en ecnden (uit korven) zi;n
uitgevlogen' cn zodoende trroedgclegenheid. voor d.e holend.uiven vrijkómt,

. De gele lsrikstaart als broedvogel in NHrs Noord.erknartier,
door Drs. J.J. Frieswijk.



blz. 14
(ontvangen litteratuur 4e blz. )

. Merl§Àrae.rd.ige iÍijze van trekken bij regenwulpen, Chr. van Ord.en.

. líaarnemingen nr. 60, E. Top.

. Terugmeld.ingen uit ons rayon, vcrzameld. door Chr. vEus Orden.

De PIEFEB, 6e jaargangr No. 9, oktobcr 7967. 12 bJ,z.

. Torenvolkenkasten in hct GecstmeraÍnbacht in 1967 d.oor J. Heidsma.

. IIet voorkomen van de torenvalk in }ïoord.-Ho1-1and, d.oor F.J.. Koning.

. Vemassend.e broe'd.resultaten van de torenvalkr, d.oor And.rieser
Brugmarr, van Waveren Hogervorst. Betreft Golfterrein Duivend.recht.
( zie invcntarisatie-overzicht eld.ers in MeCed.elingenblad VlfG Anster-
dasr).

. Kalkgebrek bij mczen, door A. Smit.
" Nestkastcn op Texel , d.oor G.J.M. Visser.
, Zway*,e sterns aan d.e IJsselmeerkust, door Th. }.,[ulder.
" Tcrugneldingen uit ons rayon, verzaneld. d.oor Chr. van Orden.
. Versàg exeursie langs d.e IJssel:neerkust op B/fi/1967.

lpge\4erkgroep Vlaard.ingen-Schied.axr, de I@/ÍPHAAN, nrrnurer 1l+ 16 bl-z,

t

)
voorjaered.itie - vierde jaargang.

. Voorjaarsbespiegelingen, d.oor IIH. I.[inter en

. Overziehtpntvangen period.ieken (in ae geest
d.oet rnet uittreksel inhoud., vDr. )

. Vogclwaarneningen le lnrartaal- 1967, door P.

Leunis 
"

zoals VIíG Amsterda,m

Zegers.

dit

Vogelb cs chenoingsraad. Zui d.-iIolland . d.. d . 28 augustus op initiatief
van Vtr^lG Vlaard.irrgen/Schied.am opgcricht. Hierbij sloten zich aan de
Vcreniging voor Vogclbescherming rsGravcnhage en omstreken, alsnede
l+ vogelwerkgroepen en ! vogelwachten. Dc doelstellingen zijn reed.s in
statuten ve::werkt. Over oeze oprichtinglÍerd. eveneens cen separaat
rondschrijven d 

" d.. 3a/9/1967 (poststenpel) ontvapgen"
Stookolicslachtoffertclling februari l.966, door J. ltrinter.
Vogelvangers ( - s t r o p c r s), door 2 eontrolerrrs Vogelweto
waaruit blijkt, dat er ook in ons 1end. nog hecl wat gezondigd. wordt.
De (Ospelse) Peel, d.oor R. Leunis.

V1,riG KNNV l,lageningen , jaarverslag l-966

Resr:-l-t aten broedvogclinvent aris at ies 1966.- in t abclvo:sr.
Overzicht van de bclangrijkstc waarnemingen ven L966, 198 soorten,
sanengesteld d.oor B.J. Hoogers.
ltraarnemingen bij de }ioordberg, gcmeente Renkurn, in 1!66, door
B. J. Hoogers.
Eersto-vaarnemingsdata van zonervogels in d.e omgeving van líageningen,
L96t tlr. t966.
Financieel overzi cht, t966; contributiebedragen .
Ledenlijst per 1 februarí 196T

Zwefre lijsters mct witte veren, d.oor Joh. J. Frieswijk
Overdruk uit de Levende I'iatuur 70 (L967) 

"
ontvangcn van de schrijver,

35 b]-,z,

3 bIz.
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í

I
(ontvangen litteratuur - Je blz.)

Overzicht van d.e lraargenomen vogelsoorten in het FJ-evopark
Amsterd.am, vooral ged.urend.e 1962 - t96T , sarnengestelà door:
C.H. de Kruijf, en P.C. Meyer,
110 soorten.
Behalve dat word.t vermeld. welke soorten broed.vogel waren
sedert 1962, word.en gemid.delden aangegeven van àe aantallen, in
welke een soort gezien is per tocht en per maanil.

9s!ysscsl-Yst-I:! -IIyg§-
ttre Flaraingos on Bonaire (Netherlands Antilles).

Habitat o d.iet and reproduetion of the
phoenicopterus ruber ruber, by Jan Rooth.
Uitgave "Natuunretenschappelijke studiekring voor
Suriname en d.e Ned.erland.se AntilJ-ent', Utreeht, no. hl.
RMII verhande]-ing No" 1.

Weinig ooievaars in Ned.erland in 1966,
d.oor H.L. Schuilenburg - RïVOII,
Overdruk uit het Vogeljaer, janunri l.!67 r l)e jaargang no. 1

De soorten flarningors en hun verspreid.ing,
door J. Rooth - RïVON
Overdn:k uit fret Vogeljaar, 15e jaargang ro. 2o

Het C]-aerknlrper Mar, ïI. De vogels van het meertje
en de omgeving. II"T. va^n der Meulen (nfVOU)
Overdruk uit Dc Levend.e Natuur 70 (a967)

10 jaren RIVON, RIVOl{-verhand.eling nr. l+, J967
95 b1,2. tckst, verlucht cioor fraaic fotof s, met
36 Ul.z. overzicht van alle' RïVol{-publicaties 195?-tg6|,
gevolgd. d.oor IX tabellen.

Sa,mengesteld. d.oor:
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B Vt
Amsterd.am - Zuid.

vDr/nb
octobèr J967

5 bl-z.

151 blz. met
tekeningen
geÍl1ustreerd.e
tekst + 20
fotopagina's

T b]-z.

B brz.

3 b].,z.

151+ blz.
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