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YJEDEDELING ENBLAD KNNV VIÍG Ai!ÍSTERDAM 9e jaargang n«:. 1

BESTUURSMEDED EL]NGEN
maart l97L

1. De Hr. F. iirlo-ons heeft bedankt als rid van de vrrríG i.v.m, zíjnemigratïEïààïnanada. ' v ''r'
De IIr' F. V"rg is verhuisd naar: van Eeghenstraat 84, Geen telefoon.rn Nieuil§EilÏGtin staat abusievelijk all nieuw adspirant-}Íd ge-noteerd: R. groen. Deze opgave blijkt op een misverstand te be-rusten. --

2. CONTRIBUTIE - ABOI{ NEI,IENTSGELD
Penni

Enke
voor de tha
1970 nr. 4,
alsnog aan
Een aantal
Gaarne acti

Aan degenen, van wie nog niet de
vangen vóór het verschj_jnen van
worden toe ezonden , noch e-ventue

euwsbu etins
3. JAARVERGADERING

Op

ï n de plaats van cie i{r.
in het bestuur.

D

a )
ngmeesteresse vestigt er de aandacht op dat:
le leden nog volgens het oud.e tarief hebben betaald. zíe

b).

ns geldende bedragen het vorig Mededelingenblad,
bJ-z. 1. \Ju'illen zij s.v.p. het aanvullend bedrag

haar overmaken c.q. contant vol_doen ? !
andere leden betaalde nog in het geheel niet.
al

o
verschuldigde bijdrage is ont-

het yolg!:qd B1ad, zal d;.;t, niet
el tussentijds verschijnenónOe

in het
januari 1971 vond. onze Jaarvergadering plaats, om 14 uur 15
Bosmuseum.

Aanwezig \4'aren J6 personen, inclusief het voltarlig Bestuur.De tekst van het {33tygt:lgg, als door secretaressà uitgebràcht,treft U in di_t MeddE;ïÍn§en6lad aan.
Penningmeesteresse brachi financieel verslaE uit.Dankzij het vete type-, stEnöïI:;-Eunaer:inïetwerk van secreta-resse en penningmeesteresse, met assistentie van een aantal ledenvooral voor rfkoerierdiensten,, bleef het nadelig saldo beperkt totÍ 717,57. Dit werd inmiddels door de KNNV Afd. Àmsterda, !*",rp_pleerd. '

Bestuur: Iiej. van Drooge en de Hr. Brander werden herkozen.
van Zutphen werd I(. Straatman gekozen

o
Redactie; samenstelling ongewijzigd. N.a.v. een opmerking van deHi;-veiË1uys wcrdt vastgeslerd, d.at de Redactie het recht heeftin aangeboden artikelen wijzigingen van ondergeschikt berangzonder meer aan te brengen. omtrànt meer ingrijpende wijzigingendient de Redactie vóór publicatie ruggeuprràx met de auteur teplegen.
Kascontröl-e excursie- en risicofonds. De door A. Hartog gevoerde60eEËö;ar,,c-i;-aöo;-frH;-ËiaEà;àààï=;; ;;.il"!"r,n"r. :_n oroà bevonden,zodat dócharge word.t verleend..
fnmiddels is de contr6le-commissie wè1 gebleken, dat d.iverse l-ederraan A' Hartog nog bijdragen verschuldigà zi-jn voor de ivales ex-cursíe. Hr. versluys brengt naar voren dat er nog andere tekortenin de excursiekas zijn, waarvan het niet.juíst is A. iiartog hier-voor te laten opdraaien. Hierop is Ínmiddà]s naae" inj"gÀ., r,Nieuwsbulletin nr. 4, en op de vrïG-bijeenkomst van 19 maart.
*:e3li*g-9I9Pl:*99-!131931e19. Na enise vrasen hieromtrent, wordrGe Ln Nr-euwsbulletin lJr. J voorgestrelde regeling goedgekeurd.
**::+tlll;1*gfle!:glep. HH. Buurma en Btok hebben een concept-ÏeKSt opgesteld' die aanmerkelijk korter is dan die voorgesteloin Nieuv'rsbull-etin Nr. 2 De uitàindelijke redactie moet nog naderv,rorden uitgewerkt. e J
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J.B. Buker brengt verslag uit over de nestkasten-actie.
AIs reactie.op zijn oproep d.d. 26/Lt 6;I;ing-6IJ-Z6wer een fraai-epartij hout als cle medewerking bij het timmeien van vele Vlir/G-leden.op voorstel van voorzÍtter werd tenslotte besloten een aantal
Commj.ssies in het le.ven te roepen
N.A"{"-publieaties hieromtrent volgen nog.

4. Verdere activiteiten in het e1o en artaal
tg
Ve
Ar
8e

uari 1 2 7 smuseum.

t-

Na afloop werd door een aantal aanwezigen nog een uilenexcursieo.1.v. A. Hartog gehouden.

39-ig!:1311-]221, rri'bune
JrezLnB door de Hr. A. Blok.over zijn speciale studie-object:
de blauwe reiger.
vermoederijk hadden weinigen verwacht, dat er over deze vogel-soort zoveel boeiends te verteLl-en was. Na d.eze lezlng zulrenvelen ze met. andere ogen bekijken en met and.ere oren belui-steren.wij yerheugen'ons erover d.e toqzegging van de Hr. Blok te hebben Àontvangen, t.z.t. nog een artikel hierover voor ons Blad te zu1Ien It
schrijven.
19 maart 197L, Tribune
Voorbespreking inventarisatie .
Het resultaat hi-ervan treft u aan in Nieuwsbulletin no. 5.

5- Naast de inventarisaties in het Amsterdamse Bos zi jn anderegroepsactiviteit en zeer belangrijk.

iiöninE-van -de byzonder mooie kleurenfilms rrThe I(i ngedistocratsrl en trAfter the Torr:ë;r: *Canyonil, ons ter b eschikking
stel-:d door the BritÍsh Council.

er later uit-

vandaar dat het Bestuur in het kader van vogelwerkgroep ,Groot-
Amsterdamrt. zeer warm deelname aan de volgenàe iléïË'I""mirea6í---
àànu6í66ït:

Srr
t,
o

a). de Commissie voor Schaarse Broe dvo els. Zíe blz. 3
b) . het Lo erpark.

HieromfieilElítv:.ngen wij van de Hr. L.s. Buurma.. EEeLantier-traat 22, Badhoevedorp, ter, oz96\-j839';d6ï6TgeiAe tóelichting:n Amsterdam-tilest worden momenteel besprekingen gevoerd over d.e
oekomst van een deel van het sloterpark. ue[:-aàe is opgekomen
m het nu nog ruige deel niet om te werlten tot het bekende stads-park-type, maar de spontane vegetati-ey d.ie hj er zo byzonder weel-

derig en tamelijk rijk geschakeerd is, te benutten ars recreatie-
terrein
Het gaat hÍer dus om de synthese van erierzi-jds een recreatiegebied,
anderzijds toch een natuurlijk spontaan ontstaan milieu. De grote
mate van educatief nut van dergelijke slechts in beperkte mate
onderhouden terreinen lijkt éón van d.e helangrijkstà argumenten
te zijn.
over de preciese gegevens van deze planologische ontwikkeling
rater meer, ook over de biologische waarde of ]iever het type ter-rein. De ontwikkeling van de plannen nadert momenteel de fase van
een definitieve besluitneming, en het lijkt m1j betergebreid op terug te komen
Het is wèl belangrijk, da! de vogelstand gevolgd blijft worden.
Wellicht zijn er leden , die veel in de ídestelijke Tuinstail6parken
komen en er voor voeLen wat mee te he1pen met inventariserend werk.Mede dankzij de Gemeente beschikken vri j over handige kaartjes vanhet gebied. Het ruige. deel van het Slote rpark ligt tu,ssen het sport-park rrOokmeerrr, de bebouwing van Slotermeer, en ,de tJestoeverweg.tlAls U wilt meewerken, neemt U dan contac !-gp_met de Hr. Buurma

i,le j . Mr. J .H .U . van Drooge
Secretaresse KNNV VUÍG Amsterdam

o

vDr/vDr
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a

In verb
zoveel-
gaarne
de hoed

Fuut
Dodaars
Zomertaling
ii/intertaling
Krakeehd
Krooneend
Kuifeend
fafeleend
Bergeend
Boomvalk
Torenvalk
Kwartel
Waterral
WatersnJ-p

Bontbekplevi.er
Kleine plevier
Strandplevier
Kemphaan
Zwatt,e stern
Visdief
Holendui f
Torte lduif
Turkse tortel
Gr. b-onte specht
K1. bonte specht
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Grote lijster

Tapuit
Blauwborst
Sprinkhaanrie tzanger
Snor
Grote karckiet
Bosrie tzanger
Braamsluj.per
Glanskop
Matkop
Baardmanne t j e
Boomkruiper
Putter
Roek
Gaai

:r"d 1:l een poging de AvÍfauna van Groot-Amsterdam in 1g71mogelijk vast te leggen, ontvangt bovengenoemde CommissieinlichtÍngen over het voorkomen van de volgende soorten inanigheid van broedvogel in dit gebied. .-o-

a
fr #:sii ;ï ::iiïË,ï:;ï::;";";",:,,;:;:.,iílX ïËl; ":l:3":ï" ií3;, "i;ï,te1' ]-582l.2Í in het kader .,rrrr.t"t randelijk broedvogelonderzoek.vuat betreft stgg3gll en kerkuil Ooo, U.-ila. Berg, G. Oreel en
Ë;j;ï.^i:l:ffi;6efr-6iae",;ar.;àà" ;;";"oorru",..n de popuratie in
Een ieder die een territorium kent van steenuil of kerkuil in ditgebied (Noordgrens: het Noordzeekanaal) *oiat vriendelijk doch drin_gend verzochb dit aan óírn vàn de arie genoo*a. personen te mer_den.Vooral gegevens uit de .,roor3àur"rr"rràui"ïà" r-gZi zi;n ueiÀngrijk.u kunt ervan opaan, dat de aan ons bekende territori.a niet zulLen wor-
i:ïrffi:bliceerd, en a1leen zu11en worden gebruikt ,roo" uu, totaal-
onze interesse.gaat in dc eerste praats ui-t naar de gebieden rond Am_sterdam, dj_e nict. geïnrr"rrtroiseerd worden, zoals:de weidegebied'en-rond Amsterdam, de Houtrak-, rJdoorn_ en rJpolders,oude landgoederen, buitenwi;ren, ;;";;;;;Ë", opspuitterreinen, sport-velden, spoordijken, 

"r, oot "Je Vinkeveense plassen.
Doch ook betreffende de gebieden, y"1, wè1 gei-nventariseerd. vrordt(Amsterdamse Bos, sloterii;t, n"tshor, oiemlrzeedijk, golfterreinDuivendrecht, Flevopark, Ài"t"r"r"t, óo"to"r."r, \,'resteramstel, ï{aarrem-mermeer' oosterbegraafplaats, Floriade wà) ontvangen wij gaarne ge_gevens over bovengenoemde soorten, .roorró.rur die niet reeds in hetMededelingenblad worden g"frbfi"eerd .
trliat betreft waarnemingen van de tgrenvalk, dezc dienen in ied.er gevalóók' zoals gebruikerijt, 

""" nl"rX-ffi; lo. *ordun doorgegeven.( litiIlem van Abcoudelaàn ' 
14 , AUcoude . Te I . O2! 46/tZZ6l .

ï:ï"I:,rt,ie 
ontbreekt op de bovenstaande ,ijst, n.1. die van de

!i. van den BersKinderdi:r..ir"it BII

t

Amsterdam -rf. 719?67

G. Oreel :

Jozef fsraölskade
Amsterdam - 1008.rf. 7307l.0

1010. t30rIr

IVIVdB,/VDr
maart 1921
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ExcP+i-erslag Jolgerengroep, !§_{gbru ar: t9?1,
en het HgllelÈg-t"9i9iFglluA,_ LL-g-Ëgï"

door het GooÍ

. van den Berg, W. I{aver, p. scholten, J. van Ti1,. Wijker.
Deelnemers: l'Í

1\

Aangekomen bij het
ons nog een groepje
de boomklever, die
heeft.

L

l'Íet Gerald oreer- aIs ploegleider vertrokken we rs morgens om / uurvan de Berlagebrug, richting Muiden.
Toen we in Mui'den aankwamen !ïas er reeds het eerste ochtendgloren,waarin wij tussen de polders door naar tvui-derberg reden. De weilandenu'aren vo1 r:et groepjes koperwieken en kramsvogels, die ongetwijfeldrs nachts getrokken hadden en nu in het bed:ruwde gras hun kostje pro_beerden op te scharrelen. rn de verte hoord"e men af en toe hetrrkoer-riert van wulpen, die wellicht a1s voorbodes van d.e lente aanwezig wa-ren.

Echobos even voor Muiderberg, zagen enkelen vanfraters overvli.egenl tevenÀ hoorden wij de zalgin Muiderberg een kleine afgezonderde pàpulatie

Buiten Muiderberg aangekomen ,"g"3 T1i aI spoc-dig de brug naar ZuidelijFlevoland, die over het Gooimeer leidt. Ten zuiden van ae urug foura-geerde nog een f1amin6o, di-e evenwel van een amerikaans ras was, duszo goed als zeker een ontsnapt exemplaar.onze tocht 1:iep.verder ol "" à"r, stràndje van een meter breed, en laterover een met gras begroeid 1and, en hei gebeurde meer d.an ";;"-;";;;;onze fiets op de schouder moesten nL.menr"", oru" hekken en buizen heenmoesten sjouwen. Maar d.it a1les was d.e moeite waard, want tot aan valkeveen lag het Gooimeer bedekt met hondgrden grote zaagbekken, d.uizenden,wellicht tienduizenden, kuif- en tafelo"rraun, alsrirc.de brilduikers entoppereenden in iets minder grote aantallen.
Aan de rand van de brede rielkraag, tussen de dijk en hct Gooi.meer,baltsten de bergeenden met veel gàkraak. -:

Naarmate wij Valkeveen naderden, lverd de begroei.ng waten hoorden en zagen wij een groepje puttersl matkoppen,boomkruipers. Aan de bosrand. zocht een buizerd naar eeneen sperwer vluchtig tussen d.e bomen doorschoot.
van valkeveen ging onze tocht door Hui zen en Blaricum, waar, groepjesTurkse tortels tezamen met onze fietsen de, ,";;;;;;;;; ;;;;toord.en.rn de Eemporder aarngekomen zagen wij nog een dri-etar.grauwe ganzenovervliegen, en af en toe vlogen er een paar pijlstaarten. Byzonder ta1-rijk waren de torenvalken, die in de heràere lucht stonden te bi-dden.
Vanuit de Eempolder ging on,,c tocht naar het landgoed Groeneveld,even ten Noorden van soestdiik. Ardaar maakben wij een kl-eine wandeling,gelokt door het zingen vein dà boomklovers; die wij in de verte hoorden.Nadat wij een weiland waren overgeqtoken, ,*gu, .i rrooraen wij cie boom_klevers nogmaalsr en op een gegeven ogenblik zat en ze vlak boven onshoofd. Bij de boomklevers r*tu, ook nàg een glanskopmees en cen ö keep.

van

meer bosrijk,
staartrnezen en
prooi, terwijl

l-

^

a

o

Toen wij verder fietsten rlchting Lage vuursche zagen wij nog een tien_tal zwarte mezen, en in een weilàna Iourageerde.n enke,le grote lijsters.Het meest opmerkelijke was, dat wij gedurJnd.e onze fÍetstocht Groeneveld.-Lage vuursche-Hilversum geen enketà àpecht hebben vuaargenomen.
van.Hilversum gingen wi-j richting oud.-Loosdrecht, v,raar een schitterenderoute voor ons 1ag, die ovet' een.weg d.wars door de Loosdrechtse plassen
1l"p: op de plassen lagen vele grote zaagbekken, nonnetjes en brilduikers,die daar al duikend aan hun kosije probeàrd.en te komen.Nadat wij de plassen gepasseerd warin, gingen wij langs de vecht naarvreeland, en vandr.r nrà" vinkeveen. +u*bu us
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moei-
gehad,

er wat
e volgen-

zouden teisteren. Bij Botshol zaten slcchts cn-
l-- en kuifeenden op c1e Grote VÍije, zod.at wi_j maar
een jachthaven de j-n allerij1 gekochte repen opaten.

Inmiddels werd het weer slechter, zodat ook het
zamer ging, en de wind, die we op de heenweg al
draaide, zodat wij hem opnieuw tegen hadden. Af

fietsen vrrat
tegen hadden
en toe viel

sneeuwr die stellig de voorbode was van de sneeuwbuien die d
de dagen ons land
kele groepen tafe
doorreden, en bij
orn 18 uur JO waren wij terug in Amsterdam, en zesstemmig waren wij
van mcning, dat de tocht ondanks de vermoeienissen "n dà Iengte (meer
dan 125 km) een geslaagde vogeldag had opgeleverd,, met 6! soorten.
Er werd dan ook besloten een d.ergelijke excursie, zonder snelle brom-mers en autors, eens in de and.erharve maand te organiseren, en gaarne
nogeens onder dezelfde leiding.

Martin van den Berg
***)t't**'*'È*'È******,t*********,**,*****:t***+:i*rij!********+*,******{<********+*,t

Andere excursies. door de JonEe ren Groep Eehouden:
L2-L2-l97O. Excursie lggq_dq Amstel 1.v. J.J.lU. Andriese,

o klcinc bontc specht.+
met o.a. wulp, ransuJ-l; go[dh=affi]%

o.
en

o l9-L2-19?O. Excursie naar Marken, o.I.v. p.C.
met o " a. toppereend, nonneïJ{-§oudplevieren

Meyer,
en sneeuwgorzen.

7- 2-t97)-.
met o.a. 5

6- z-Lg?t.
met o.
blauwe

Excursie naar
parelduikers,
Excursie naar

de Zgidplgl_va4J{sgÍdeg, o.l,v. M.v.d.Berg,
roodhaLsfuut, zeekoet en drieteenmeeuw.
de A!ï-duiÈg3, o.1.v. W. van der Schot,
wilde zwanen, I 6 krooneend en

. Hartog,
bergeend, zomertaling,

a

a. 1 roodkeelduiker,
kiekendieven.

zo-t 2_-L221. 
. 
ExcursÍe naar Sloterdi;[§r o .l . v. Antet o.a. duizenden wintertàïïngen en smienten,pijlstaart, bfauwe kiekendief en sneeuwgors.

De volgende geplande excursies naar de Amstel en Markcn, op resp. rJen 20 maa1t, konden nj-et doorgaan i.v.m. ziekte van d.e leiàers.
Gemiddeld. werden op de excursies 4o a 5o soorten *u.o"g*ro*u*.Het aantal deernemers varieerde van ! tot 9, zod.at over het algemcengezegd kan worden, dat de excursies een succes i,yaren.
rk zou wilIen voorstellen, dat in het vervolg bij het begin van el-keexcursie in onderling overleg één van de declnemers wordl aangewezenom na afloop een kort verslag te schrijven voor het Mededelingenbtad.

Martin van denBcrp
Kinderdijkstraat I ff. Tf: Tl9?6t******'i{'**{':l***'}*i(********i(*,t*,i,i*********,t*****,i****,t*****,i*****r(ï,*i.,*,k*,}

IvlvdB/vDr
maart 1971
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JAARVERSLAG 19?O

Het iaar L97O onderschej-dde zich van de voorafgaande jaren in het by-
zonder door een grotere activiteit van een groter aantal leden bij in-ventarisaties in het rlmsterdàmse Bos. Een zevental leden (mevr. Brin-kers, mej. van Drooge, HH. Buker, Buurma, Hartog, A. de Jong en van der
Schot) inventariseerd.e ! vogelsoorten over het hele Bos; vier hunner
werden daarbij vrij regelmatig begeleid door ! adspiranten in verschil-
lende groeperingen.
Vrlij mogen op Srond hiervan in ieder geval constateren dat het adspirant-
lidmaatschap voldeed aan rle verwachtingen: de adspiranten verrijkten
hun vogelkennis, er kwam een goed. contact met diverse (:_n V,VC_3àren)
oudere Ieden, èn zij ontwikkelden een verheugende activiteit, ook bui-ten de inventarisatÍe-tochten om. Aangezi-en dit kenne.lijk niet met tegen-zin geschiedde, 1s de verwachting gewekt, dat hun activj-teit zich in vol-
Sende jaren zal blijven voortzetten, ook aI promoveerden de deelnemers
aan de inventarisatie inmiddels tot gewoon 1id.
Om ons even bij het Amsterdamse Bos te houden:

- De 9 soorten, di
grote bonte spec
Berr spotvogel,

moedelijk bet
stammeling da
men: wilde en
te burgemeest
bonte specht,

e in groepsverband werden geinventariseerd, waren:
ht, boerenzwaluw, heggemus, nachtegaal, bosrietzan-
braamsluiper, matkop, wi-eIewaal.

De territoria van de wj-elewaal werden detarnaast ook nog met behulp van Oeen band-recorder geteld d.oor J. Reijnders.
- J.B. Buker en A. Hartog zetten hun studie voort t.a.v. bosuil en rans-ui1. Ondanks diverse verstorende elementen, waardoor J broedsels ver_loren 3ingen, brachten de overige 4 paar bosuil 10 jongen groot; w&àa-

v"an er ! werden geringd. Acht ransuil-broed.gevallen reÀulteerden geza-
rnenl+'jk in 22 juvenielen.

- Ook van de volgend.e soorten werd rten passanttr het aantal- territoria
c . q. broedgevall-en vastgesteld.:
fuut (2)' slobeend (1), kuifeen4 (3, voor het eerst dit jaar broedvogelin het Bos) , torenvark (ï;p"#i js (2), houtsnip (2) , sirinkhaanriet-zanger (1), witte kwikstaart (minÀtens 4), gele kwikstaart (f), ,*àrtu
mees (I),
Zangwaarnemingen van eind april af t,/m juni wezen op 1 territorium vaneen ggudLggglfg1 aangezien geen nest gevonden werd c.q. juvenielen ruer-
den waargenoinenr ma8 d.eze soort nog niet aan de broedrogàffi3ut word.en
toegevoegd.
In de blauwe-rei-ger kolonie vtrerden 120 pulli geringd (ttH. Arentsen enBlok). Het totaaL aantà1 bezette nesten bedroàg hiàr 56. Achteraf bleekzich langs de Zuíd'ztide van de Roeibaan nog *"i' dóp.r,irrr"" te hebben ge- OvestJ-gd met 13 nesten.

- Y", t".U:fagIgge,lg kwam op de weilanden van Meerzicht weinig terecht,doordat de bewerkingen ervan op voorr de vogels ongunstíge ti;aen ruràr1uitgevoerd; slechts I kj-evi.ten-paar zag kans nietiemi, jorrgu., groot tebrengen, alsmede r paar schorekster; geen grutto, geen tureluur.
Enkele kieviten kwarnen tot broeden op een d.roger deel van het Oeverland
Nieuwe Meer' en een strook weiland langs de l(leine Noorddijk; in hetoeverland Nieuwe iuÍeer voorts 2 tureluur, en op de hertenkamp vermoede-lijk weI 1 scholekster-paar.

- snor en grote karekiet ontbraken dit jaar ars broedvogel.
utlat de niet-b roedvogels betreft: een nieuwe soort voor hetj Bos lvas de15/9); ook werd een casarca waargenomen ( A?/B), maar ver-reft het hier weL uen-dnï§apte ilparkeend.il c.q. een af-arvan. om nog enkele andere aarclige waarnemingen te noe-kleine zwaan, blauwe kiekendlef, visarend, s*àrluk"n, gro-er (4e waarneming voor het Bos), strand.Ieeuwerik, kleinà

groene specht, klapekster, appelvink, goudvink.

reuzenstern
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Een huis"+gg zorgde voor sensatie, door tot en met 26 november aan-'--:.---wezig tt" blijven. De laatste datum volgens de Avifauna van Nederlandwas 2J november (lgtï, Harderwijk).
In totaal werden in 19ZO 159 soorten waargenomen, waarvan (exclusiefhet goudhaantje) 63 soortef-6roedvogel \À,aren. Exclusief de casarcabedraagt het soorten-totaal voor riui amsterdamse Bos thans 2)o.

,t**,t*
Builen het Amstgrdamse gos werden inventari-saties vemicht in:

- ilmstelrust en het park in aanleg voor irloriadc l9?2 (Andriese,v.d. Berg)
- Amstelveense parken, vnI. nustkasten (gtom)
- Golftemein Duivendrecht (Andrj_ese, van Vfaveren Hogervorst)- Botshol (Hartog)
- over de Haarl-emmermeer verscheen trDe vogels van de Haarlemmermeer-polder, 1966 t/m L969il (Bl_ekendaal)

*:t+**
Contac t-bi.i eenkomste n :

L6/t Jaarvergadering, gevolgd d.oor een praatje over vogelvangsten vogelringen (f,.S. Buurma)2o/2 fnventarisatie-technieken (J.J. Frieswijk, L.s. Buurma)7/t voorbespreking over de in het Bos uit te voeren inventa-risaties (o.1.v. A. Hartog)
72/,3_ Lezing met diar s over de Donaudelta (.i.f,.f,. Steenhart)
^7/.2 Bespreking resultaten inventarisatie tot op die datum20/6 Slotbespreking résul,taten inventarisatie
6/fr Si<okholm en Skomer (A. Hartog)26/tt v';rG-vergadering' voornarnelijk over de o,rganisatie van d.e vrrlGLB/tz vogels van Taila, Toendra ",, n5"rr (niai; ;.;li: sreenhart,toelichting G. Oreef).

)k****

Excursies:.---.-
8 februari: ganzentocht, Zuid-víest Nederland+ en ) april: Texe1
9 en 10 mei. : Mariapeel
26 juli: vaartocht dàor de Biesbosch
17 en 18 october: Texel
1) november : Flevopolders
2/ december : idem
Buitenlandse reizen werd.en geínaakt naar de Harz (15 t/m 2O mei)en Engeland, Skokholm en Skómer (26 juni t/m 5 :"iíl. *****
De vergadering van het KNNV contact-orgaan voor vogelstudie, op 12december in utrecht, weFí-E'ïJffioo"aïió?-a. Hartog; J.H.c. de Grootwas door ziekte verhinderd oÀ-,mèt hem onze vriG te iertegenwoordigen.

*,t ***
Het Mededelingenblqd verscheen vier maar, met resp " J2 brz. en eenbijl;E;ï"" 5ïïr-;= +i-;i;: , 35 bLz., en 39 b1z. met een bijlage van11 b1z.: in totaal 163 bladzijden, een record !De productie van het Blad wat betreft typewert<, afdraaien van de sten-cils' bundelen en nieten, geschieclt nog lteeas door slechts enkele mede-werksters ' Bij de distribuiie werd assi-stentie verleend door een aantal -voornamelijk jongere _ Ied.en.

/



(Jaarversl.ag 19?At 3e blz,) blz. B

Behal-ve de gebruikelijke rubrieken (waarnemingen Amsterdamse Bos en
Groot-Amsterdam, excursie-verslagen, overzichien ontvangen literatuur,etc.) waren er d.e volgende artikelenl

- Een nieuvue dwaalgast achter Sloterdijk (de gestreepte strandloper) rJ. Walters.
- Enkele opmerkingen over inventarisatie van vogels, L.s. Buurma.
- Eerste en laatste v/aarnemingen in het Amsterdamse Bos, F. Versluys.Eerst alleen betreffende de zomervogels, in een tweede artikel ,ritg"-breid met waarnemingen t.a.v. doortrekkers en wintergasten.
- Twee winterseizoenen watervu,ild-tellingen i-n het Amstórdamse Bos(t968-,69, t969- 'Zo) , J.B. Buker.
- Broedvogel-inventarÍsatie met de band-recorder, J. Reijnders.
- Een voettocht van drie weken d.oor Nepal , J.vil. de Roever.
- Vogelvraarnemingen in en om Bernne BuiÈsloot, J.lrl . v. ïfaveren Hogervorst.- rnventarisatie Amsterdamse Bos LgZo; vergelijking van de verkregengegevens met die over vorige jaren.

lviet dit lijvig artikel, \,rraarvoor heel wat voorstudÍe nodig was, zetteA' Hartog feitelijk de kroon op het j-nventari-satie-werk d.oor de jaren
heen door heel wat Vr,,rG-lcden verzet.

**,t,i,|
Er bleek behoefte te bestaan aan tussientijdse publicaties, tussen hetverschijnen van de lvledederingo'nbraden (eens p", k*"rtaaI ) door, voor-namelijk voor de verspreiding van (nadere) gegevens over contactbijeen_komsten en excursies.
Op grond hiervan werd besloten (incid.ente
tot de uitgave'vàn cen z.g. Nieuvusbulleti
In 197A verschenen dc nummer sI bLz. e

In de Redactie van het
i?oe ver (ve-rzamelen en
overgenomen door E.J.lvj

l, 
naar behoefte) over te gaan

n 2 (B btz.).
lijven echter uitsluitend

de samenstelling
kv'iam een plaats
die tevens de

. Brander.

maar door bundeling van
wij onze naam van Vogel-

e

o

o

AIle ornithologisch belangri.jke gegevens bin de itiededelingenbladen verschijnén.

voor het eerst sedert jaren n-;";.er wÍjzigingen invan het Eestuur. Door het aftreden van J.trr/.-de Roevervacant; lÏË-ÏÏ6uw bestuurslid werd benoemd A. Hartog,Voorzittersplaats (na 11 jaar) overnam van de Hr. p.VÍ

Mededelingenblad werd dc" functie van J.!{. de
selecteren van waarnemin6Sen uit Groot_Amsterdam)
'uu"*******

fn verband met
Jongsren Groep
de bànd-tuË";
Vogelaars
krachten
werkeroeD
-_-_à

het toenemend aantar jeugrlige leden werd. eind november eenin het -1.1:, geroepen, die er hopelijk toe za\ bijdragenhen onderling, èn met oudere V,,'lC-teOàn, te verstevigen.
zi-jn qualitate qua individualisten,

is toch meer te bereiken, en kunnen
eer aan blijvcn doen.

Pie j . Mr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KI,INV VWG Amsterdam

vDr
J3!s3Ir_L27t



b1z. 9
TNVENTARISATIE BO?SHOL 1/9/L96e - t/9/t970

(Vgf. voor vorige inventarisaties:
lited. Blad KNNV VlyG Amsterdar:, 6e
Med. Blad KNNV VWG Amsterdam, 8e

jrg. 
'jrg. 
'

nr.
nr.

3-4, bl.z: 44-45
2t bl-z. 4-6)

Evenals in voorgaande jaren, i-nventariseerde o.g. met hurp van mevroJ' Alberts en mevr. N. van der Meijden het waterschap gotlrrot (grootte:ca' 295 ha). In principe is er allàen op zang geinventariseerd en nest-vondsten berusten d.an ook op louter toeval, behalve die van d.e kokmeeuw.
Evenals in het inventari-satieseizoen 1969 werden de resultaten van deafzonderlijke j-nventarisaties van A. Tlmmerman Jr., J. van de lrrliel eno.g. samengevoegd tot één verslag.
Doordat de Hr. si. Braaksma in het broedseizoen van 19Zo enige malen d.eafgesloten Kloosterkolk bezocht en ons zijn waa"n"ming"n toezond, konvoor het eerst deze freendenkooitt bij het óver z:,.c:nt betrokken worden.
Ïn bovengenoemd"e periode werden in Botshol totaal 114 vogelsoorten waar-- Senomen, waarondet 54 broedvogelsoorten. Deze broedvogeli ïuaren:
Fuut 1) broedterritori a + 3 in Kloosterkolk. Eerste jongen op I mei1fr6i 3 broedsels verLoren gegaan. Exc1. de Kloosterko Ik hebben 11 paarminstens 2J jongen grootgebracht. Voorts waren steeds circa 5-10 soli-o taire fut en aanwezig op de Grote Wi je. Botshol dient op drukke dagenaIs re fugium voor futen van de Vinkeveense plassen.
1rïoud.aa e B paar. Eerste waarnemi ng in 197O op / mei. Meerd.ere jongen,ijv.' juli 1970 een o met 2 ongen en een rondvliegend alarmerend man-+

j
netje.
§?Sidgg! --1 paar; opvallend weinig waargenomen dit jaar na 7 mei.
{r1È599lc! - brocdvogel in meer dan roo paar; op } mei 19zo nestvondstvan 26 eieren door J vrouvutjes gelegd.wilterlaLing - I paar. Geen jonf,en',i..rgurromen of nestvondstl echterwel constant aanwezig

SgggflgilgS-- 4 - 6 paar. Geen jongen noch nestvondst; territoria metname in weil-andengebï-ed.

o

ïËtrffi*3.-,,r',,1Íl;:r3i-*ï,,iï:t teTo een o met r iuv'; 2t juni 1plo: 
9

slobeend - 6 - B paar. o.à. op 6 en L3 juni rvaarnemingen van nog nietïÏIegïÏ[gge pul1i. ne r<roosterkolk werd vaak bemrt aIs rustplaats.tlrogrr9sgg - ! - 10 paar. op 24 neL t9?o *.ou, er vorgens de opzichter,de Hr. v.d. Pras, reeds 2 tomen met jongen. opvallenà veel tomen van2 jongen, mogelijk rloordat ongepaarde wijfjes en moedei-ee.nd elkaar fe1b e concurre erde n
§gj-fgelq - 4 paar. Nestvondsten op 24 mei en 11 juni Lg?a. trn de winter
:iI"3 9O exx op dc Grote l,1ti je.
Tafslegng - I paar, vermoed.elijk in KloosterkolÈ:.
Knobbelzïraan - 2 paar verwilderde zwanen ,in l9?A.
Hggg:gf---paar. op 12 iuri 1970 nest r"t aíiè circa B dagen oude jonsen.
$9lgnv+1{ - 1 paar. op 21 j,ni rgzo een nest met 4 eieren i op 3r juri werdI groot jong op nest gevo"ra.
latrijg - 1 paar' op 23 augustus l9?o g me| L3 jongen in vieilanden-gebied.
Igg+!^- aantal broed.paren moei-Ii;t< te+s"rr"tt"rri ii najaar zeker meerdan 1OO exx aan$rezig.

wate{hoen - 10 - 1) paren. Totaal / nestvond.sten en weinig waarnemingenvan jongen.
Mgi"§ou!- a 8o - ,o paar. Ïotaar !2 nestvond.sten. Reeds op 25 april nestmet 5 pu1lÍ en 1 ei. op 14 september 1969 werd een vrijwel geheel albinoexemplaar ïuaargenomen.
9gholekster - J paar in weilandu-ngebied. van Botshot.Kievit - 10 paar in wei-landen[ebied van Botshol en 2 paar op zeerdroog gemaaid rietland.



(Botshor - 2e

l[/atersnip -
6eajGii;1a
Gruttg - 7
Tureluur -
§g§g""g* -

vrlinterkonine
g"gge*,re
Zaggljjster
Merel
SprinkhaanrietzanAer
Snor
Grote karekiet
Kleine ka-rekiet
Rietzanger
Spotvogel

Roodhalsfuut
,Ui je en Kloos
Geoorde fuut
VrJi je.
Rietgans -

4EelyQl-
maart L97l

+ J Tuinfluiter
Grasmus
Fitis
U!f t jaf
Koolme es
Uct{9p
!ietgore
I(neu
Zwarte kraai
Ekster
Gaai-

bl-z. 10
bIz. )

1 paar., Vgora] ,gp ngiqarslrek aanwezi_g op z.g. rtsnippe-
september 1969 30 exx.

paar in weidegebied van Botsho1.
J paar in weidegebied van Botshol.
eerste nesten 9p 26 april lg?O. Op 14 mej- werden j62

geraapt en op 11 juni nogmaals 66 eieren. rn l-97o zijn maximaal
grootgekomen.
Zwayt,e stehn -
A1fó 16-nesTen
ltfO nog J van

eieren
10 jongen

11 paren; 2 nesten verloren gegaan t.g.v. recreatie.
in de afgesloten Fortgracht waren succesvol. Op 21 juni
de 9 nesten in andere kolonie met ej-eren.

Houtdgif - 18-22 paar. Tot laat in de lente nog in vrij grote groepen
aanwezig, bijv. 26 april t9?O clrca 9O exx.
Tortelduif - 12-l- I paar. Eerste waarneming op I mei 1970.

VeLdleeuwerik - 2 paar in weidegebied van Botshol.
r,/itte kwikstaart Zwartkop

59g§9g5 - 5-7 exemplaren aanwezig I op 24 mei 1970 ook rossige kleurfase.
Rar-rsuil - J paar. Slcchts 3 paar waren succesvol-. Eón paar startte met
6 eicren en eindigde met 4 ;ongen. In totaaL zLjn 10 jongen uitgevlogen.
uíi-nterroestplaats aanwezig op Dunboomeiland..

1
t7

4
1

t5
2
c)

8
L9
79

terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.

1
15

3
46 o

terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
tgrr.
terr.

+2
+I
+1

+3
+217

z

5

CN

,
1
z

+4
+2
+1

12
+
+

+

1of2
?

1
2

Bgsrielzgnggl
Vlnk
Naast de als broedvogels vermelde soorten zijn ngg 58 soglten waargenomen.
Een vrij willekeurige greep toont ons: --

- geerr broedvogel in Botshol, we1 l paar j-n de Kloosterkolk.
geen broedvogel in Botshol, weL l paar in de Kloosterkolk.

- Ook in 197O overzomerde I ad. ex in prachtkleed op Grote
t erko lk
- Op ]O april en 7 mei r7O I ad. ex in prachtkleed op Grote

februari l9?Ot !! exx fouragerend in polder ten Zuid"r, ,.rfL5
Bot hol.
Bruine kiekendief - in herfst L969, voorjaar en nazomer 1970 meerdere malen
in o-kl-eed waargenome
Grauwe kiekendief - o

n.
p ) mei 1970 twee maal een ö jagend in Onverdeeld.e

Helft.
Egffljglgl - 7 mei 1970, I ex in de Noordelijke polder.
EggBia - | me,i L97O,1 zingende ö aan de zuidrand van de Noord. Polder.Fluiter - op 3 nei 1970 iryerd. I zingend. ex gehoord in dc Zeven Morgen.
Voorts werden in de zomer nog fouragerend l'raargenomen: aalscholver, purper-
reiger en lepelaar. Bovendien u/erden in de trektijd veel overvliegurrà"steltlopers genoteerd als regenvrulp, wulp, groenpootruiter, zwarte ruiter,witgatje, ocverloper en kemphaan.
Ivlag ik U tot slot nog wijzen op i?Botshol-vogelverslag
paginars tel-lende verslag wordt in het kad.er van N-ZO
van Botshol- als afgesloten natuurgebied nogeens extra
den de middelen besproken om de rust te vergroten.

l)Jsrr " In dit J8
de belangrijkheid
aangetoond, en wor-

A. Hartog,
Admiralengracht 2Olhs, Amsterdam - 1015.
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Qe_yogqls ya4 de Haarlemmerrneerpolder

In aanslui-tirrg op de avifauna, die vorig jaar onder bovenstaande benaming
is verschenen, geef ik hieronder een verslag over de voornaamste gebeur-
tenj-ssen op vogelkundig gebied in de Haarlemmermeerpolder in L97O.

Allereerst dient te worden vermeld, dat het aantal med.ewerkers aanzien-
lijk is toegenomen. J.B. Buker, :/. Verhoeve en M. Singor, allen lid van
KNNV VWG Amsterdam, en F. Blom uit Nieuw Vennep, NJN-lid, deden mij re-
gelmatig hun waarnemingen in het betreffende gebied toekomen.
Niede daardoor kunnen aan rlde vogels van de Haarlemmermeerpolderir als
nieuwe soorten voor dit gebied in 197O, het vijfde onderzoekjaar, onder-
staande soorten wcrden toegevoegd:
AALSCHOLVERT l- ex., 4 3u1i, vri j laag over Zandput Nieur,ïemeer, wegvliegend

naar het Nieuwe lvieer.

KROONEEND I ex., o, 6 september, in sloot Rijnlandervreg.
EIDEREEND I ex., ö in overgangskleed, van 13 t/m 21 november, in Ring-

vaart Akerdi jk (diarrs in het bezit van J.H.L. Vermaas, Bad-

IJONi$ETJE r ex. , g, 1 januari, Ringvaart Nieuwerneerdi jk.
iiILDE ZïfAAN tot / exx, w.o.2 juv., omgeving Nieuwemeei (zie VWGA B, nr.I)
BLAU,IíE KIEKENDIEF 1-"" ? 19 januari, Zp. Nieuwemeer.

idem 3l januari, 'Zp, Badhoevedorp.
SLECHTVALK I ex., 28 september, Badhou-vedorp.
SMELLEKEN l- ex., 11 februari richting Zp. Nieuwemeer.

l- ex., IJ october over Ringvaart naar Amsterdamse Bos.
VUURGOUDHAANTJE I ex., 1 maart, bos Hoofddorp.

I ex., 28 december, A1g. Begraafplaats Hoofddorp.
FRAïER ca. 1l exx., ianuari tot medio februari, omgeving Zp.

l'lieuwemeer.
BARMSIJS I ex., 16 december, over Hoofddorp, roepend.
Het totaal aantal w"aargenomen soorten is hiermed.e van 155 tot 166
gestegen

opvallend. waren de 8eringe mate van voorkomen van de DODAARS
en het in het geheel niet voorkornen van d.e zoylEl?ïAlrilc.
De mindere mate van voorkomen van de bergeend en ruiter- en strandloper-
soorten vindt zijn oorzaak in het feit, dat tijdelijk d.e door d.eze soor-
ten gewenste gebieden niet voorhand.en zíjn, :

Door L.S. Buurma werden in ons gebied oEVERZIJALU,/EN cn BOERENZ,/ALUIÀIENgeringd.
Onder leiding vàn'J.8. Buker werd.en begin 1970 rloor lcden van KNNV Vf/G
Amsterdam een lO-ta1 nestkasten vervaardigd, bestemd. vuor torenvalk ensteenuil. Deze zijn inmiddels op door J.B. Buker en L.s. Buurma zorg-vuldig ui-tgekozen plaatsen in de Haarlemmermeerpolder aangebracht, *à."-bij eveneens andere VL,VG-leden assisteerden.

P.H. Bl_e kendaal
Grasrijk 1]-I
Amsterdam - IO1B. Te1. t9l4?r.

**************t<)************à!**:f*************>t**+**:È*:t******+ir*:i***,{.+******

Exemplaren van genoemde Avifauna zijn nog bij Hr. Blekendaal verkrijgbaar.Pri-jsr f 1.- per stuk.
***'t***'kÍ(*'t********r'*******,f****+******{.i(*i<Í(*<**,t********r(+***,È*,t**t******,t

o

o
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A}ISTERDAi{ST] BOS 1 1-r eerste kwartaal
alsmede enhele aanvullende tvaarnem ngen van eind 1970.
De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, brijven voor de
verantwoordelÍjkheid van de lffaarnemers.
Nummeri-4g: volgen-s Vogelgids Je druk.
De nummers tussu'n haakjes (..) verrlrri jzew naar rrDe Vogelwereld van het
Amsterdamse Bosri, verder te noemen ilBos-Avifaunarr.
+(..) betekent: bijschrijven in cleze Avifauna.
Het tekcn g kan ook o-kleed betekenen.

(2) 4, Roodkeelduiker
l-4/ll/L979, l-ex-op NIvt bij Gc,m. terrein (N. Wijker)
Determinatie bevestigd door foto.

G) 5: Fuu!
Ir Je!!?{i aantallen oplopend, bijv.
Zlt--18-6ix verspreid over NM (sw;rt)
L5/1 23 exx NM + Ri-ngvaart tot Schipholbrug
W/I lO exx NM (W. Have::, M. ttuiper)
fn februari niet meer d.an 2 exx; in maart:
L4/3-1-Aii-(p. scholren), 9 exx' (v;iEo;fàI,
Tweede helft maart:
l_ paar balts en nestbouw elzenspeelplaats,
1- paar balts Gemeenteterrein.

Q)

NM, soms 1, soms 2 of J exx bijeen.
22/2 7 exx Bosbaan (Verhoeve)

. Dodaars
jwel dagelijks waarnemingen i_n sloten aan de Noordkant, c.q. op

(nuter )

B/3 en t4/l t> exx NM (
Amstelveense Poel.

en

Scholten)

Ver-
hoeve )

o

a

4, 5, 6, p maart ook waarnemingen op de Ringvaart (nei;nd.ers,
Verhoeve, mej. van Drooge)

\4/l t ex Amstel_veense poel (Verhoeve)
(11) 20. Blauwe reiser

Vesti gen steeds meer t?dópendances't naast de broedplaatsen bij het
Openluchtthe at er

(f6) 2f. Roerdomp
9E1-Ï-Ïàgeleiland (Boswachter porsius, med. de Groot)
To/L I ex eind exc. pad (Hr. en Mevr. Brinkers; N. wijker; J.v. TiI)l-4/I \ ex eind exc. pad (ttr. en Mevr. Bakx)
l7/l 1. ex brug van Broerse (Buker)
22/l en voorgaand.e dagen, 1 ex bij clzenspeelplaats (l,ius)
l4/l t ex hoog over Jachthavenbos richtin! Za G. v. Ti1, N. Wijker)

( 21) 4. li/intertali
'l
I Ringvaart bj-j Nieuwemeerdijk (Verhoeve)

NPi (Ue1. Arntzen)
Grote Vijver (van der Schot)
opvliegend uit riet langs Meerpad (tq.v.d.Berg, p

ar över weilanden lvieerzicht (Verhoeve)
weilanden Meerzicht (mevr. Brinkers)

9/t 4o
76/2 t 3
6/l I *ö

B/l r pa
17/3 L 6

(24) . Smient
Al-le waarnemi-ngen in dit kwartaal NM en omgeving, meestal
de overkant van let NM tegenover het Meerpad. Maxima:januariz LO/L BO exx (Verhoc,ve, Havcr, Xuiper)
februariz B/a 63 exx (mevr. Brinkers)
maart z 1O/3 lJ exx (But<er)
7/3 15 exx invallend op weilanden Meerzicht (Brandcr)

weer aan



(Asd Bosr 197I-f , 2e btz,)
(25) B Pi lstaart

blz. 11

]-4/3 B ö

(26) Slobeend.
1 ,10

Gem. terrein (v.d. Schot)
en 8 g over kamp. terrein richting NO

Gering aantal waarnemingen.
2 6, tt/2 2 ö atle NI{

11
(Buxer)

o overvliegend,
3t/t
t3/2
t4/t
a] d,
29i3
L/4

I ö Gr. Vijver
1 paar , 6/3 L ö, tz/l t 6 in sloot + 11 6 invallend, later 2 opvliegend.,

eze tvaarnemingen 0NIi1 en omgeving.
1 paar in ONI,I r{i bij de schuilhrlt (Oe O1 paar op NIÍ bij het Meerpad (me;. van(29) 42. Kuifeend

Go) 4 Tafelee nd
1 L?5 exx NI"1 + Ringvaart tot

l5/l Lo5Ó-exx NM + Ringvaart tot Schiphol_brug (Suter)ook verdere maand januàri meestal honàerd tot hond.erden, vnl. NM.l'l.i.v. 26/2 rreer separate paren omgeving elzenspeelplaats en oNM,alsmede op Banaan, rnaar daarnaast ,rog g"oupen van tientalren NM,Gr. Vi jver, Roei-baan, t,/m eínd maart-.àrr**i,ig

root )
Drooge )

èn
exx tegelijk

o met J g,
6e=Lj

-t-

); 3/t 2
ntzen en f

2t/3 1
Nieuwe

t6/t e

O

o

1
T

fl

2

n verdere kwartaal waarnemingenfv. Poel en Kleine Arv. poell
8/l t ö K1. vijver, 2 exx over

Schiphol-brug (Buke.r)

^?p. 
NM, .Gr. Vijver, Roeibaan,

27/l t ó Gr. Vijver (Dooremans)
NM (u . v. d. Berg)

32) 4 Brilduiker
Ii"i.v. 1 -1970 t,/n
nomen op de Ringvaart.
andere VWG-leA;il--'

10/2-19?1 vrijwel dagelijks een aantal \À,aarge-vnl. door J. Reijnders, maar ook door diveise

Kuiper).
(P. Sctrolten),

L4/3 iaen.

peri-ode t6/!2 3lft2 geregeld 1 ex (nei j nders )periode 7/t lo/1 Iààexx(nei jnders); 4/t 4 exx (r. ViIerdler)
erk op lo/t.72/

r/m
l- 6 exx (nei
1B/1 steeds

jnders) {dem f'. Rietkin aantal varierend van 6 tot max. 10 exx (o pl-4/t en tJ 1, Reijnders) I daarna wee r afnemend.29/t t/m to/2 steeds slechts 1 ex.rrAllemaal juveniele exx in eerste winterkleed , dus ongeveer een half jaaroude vogels Tegen eind januari waren enkele exx al-s ö te onderscheiden.Géén adulte ö of oP Ringvaart gezien.n (nei jnders).Na 1ol2 op Ringv t nog slechts:6, 9, 10
Roeibaan

maart 1 ex (Hei3nders); 21 maart idem (M. fuiper)
l,i .i.v

o
I

aar

?91,\ \ I (erok) herhaaldelijk exx op Roeibaan:L)/.é z. exx, u/aarvan 1 juv. 6 (Swart)
?TC_8 g_!*"i. van Drooge, t,,r.'H;;;;; M. Hoekstra, M.

i3XÏl;.Xïïï;"i"15,.ï5"l""ibaan seroeid werd' 8 I óp NM

2B/2 B exx Roei-baan (verhoeve); 6/3 ia"n (ReiSnders),
Maximum:
W/3 een groep van 1 ö, 1 juv.

en
o

groep van 2 juv. ö met
cn 10 g (Rei,inders)

+eer
tweemaat 1 ö (Swart Meyer

op de Roeibaan"
(me3'. v. Drooge)

o
+
am

(P. SchoLten)
Bakx); ?/2 2 ? (me;.v.Drooge)

27/2 B (p. scholten r vg1. sub Roeibaan)fn maar t/m t9/3 reeelmatig waarnemingen van brilduikers op het NM,in vele gevallen moge lijk zelfde exx al-s door andere wRoe.ibaan waargenomen. Behalve op ZT/Z (zie boven) óokexx, n.1. 2 6 en 6 ( Buker )

19/2 t
n ZB/t t

(,r . Br
o
+I nkers )

(r'esp. mej. Ar
o
+
o
t

op Lo/3 B o
+
+er

t4/s 1ö exx, n.1. 1 6 en ! ( p . scholtc'n )
)

t9/3 Í*o +6q(ï mevr. Brink S

aarnemers op de



(Asd Bos, l9?L-Í, 3e
brilduiker-vervo 1g:

blz. )

Amstelveense Poel
Amstelveense Poàl

nam enige dagen 2

bl.z. 14

(Verhoeve).
o waar op Amstelveense_ poeI.

L7/2 2 o Kl-eine
Ook Hr.+de Groot

3z) 53. Grot e zaagtrek
Ni eutLre Meef :
ïn februaií aant*l toenemend., doch aIs regel kleiner d.an 2o exx.l'Í.i.v. eind februari tot en net z)/J herhàardelijk een groep
tc'genover NlV-hoek Meerpad., vanwege afstand moeilijx telbaar.K-leine Vljver:
27/l-1-paarïp. Scholten; mej . van Drooge/v,,,tc)l4/J 2 paar (Verhoeve)

ne Amstelveense Poe 1:
17/2 4exx( Verho eve )

"TPlingenelgggll (Schinkelpolder, ttAmerikaf'' bj-j koekamp)l4/3 t paar (Verhoeve)

G» 24. Nonnet je
2lÍ-1-TM66rpad (swart, Meyer; v.d. schot, Boonstra, van Tir)
\/t 1 6 ltingvaart (r. irueraierj
B/t I 9 Ri-ngvaart (Verhoeve)
Lo/l 2 éxx over NM bij Gem. terrein (p. scholten)

(4o) ,5. 
-Bergeend2/l 1 ex Gem. temein, 1 ex Meerpad (Swart)

4/l 15 exx over NM (K. v,lerdler)
6/t ) exx over NM (Oree1, van der Schot)
lO/3 3 exx richting Noord over Tribune (v.d. Schot)

(+4f) +5?. Ganzen
2/l 4 + 10 exx over Koenenbos (svuart, Meyer, 'r/Íierj-nga), later

1O exx over Meerzicht (1. Boonstra)
lo/l 2 exx over weilanden Meerzicht (,r. van Til, N. wijker)44 xolgans + l- rietgans over Jachthavenweg (Buker, mej.v.Drooge)+ 6o ffiào" over il8ffi-24, + t4o exx over sluis, + 1oo exxover excursiepad, ,""mo.ieIijk aIle Eglganzen ï*.3. van Drooge,rnej. Arntzen)
l3/l ganzen over Koenenbos (mevr. Brinkers)
1.4/t 30 gtrauwe gans overvliegend (mevr. Geers), later:

J exx rj-chting Ztltl en 60 exx richting Z (mevr. Bri4kers, mevr.),6/L 6 rgtgans orr", Vogele.iland (Brander) arHaen)t\/t + 60-; loo + r5o iicrrting N, vermoedelijk grauvue (mevr. Geers)4/a E "grruwe, gans overvlie[enó (u.v.a. Berg/VríG)2l/2 4 ?rgrauwett gans richting N\,r/ (mevr. Brinkers)L4/l ts grauu,e gans ri.chting NO (Buke:r I verhoeve idem)
+ 30 exx over elzenspeclplaats, richting NNO, roepend.(me3. van Droogc-, p. Nijman)

(48) 69. Kleine zwaan
Ó/5 bö exx in V-Ii-nie, roepend,overvliegend omgeving vierwind.enbrug,richting NNO (Buker), om 1g uur 15

(49) ?4. Buizerd

Klei

o

o

waarnemingen van twee exemplaren (een licht cn een donker c.x)zonneweide c.q. Barkan op 10/1, Ll/\, .21/1 (rc-sp. verhoeve, vrr. Haver, M.Kuiper; Buker; Buker, v.d. Berg, JG)
9g\_"ggolmatig waarnemingen boven. hc-rtenkamp, meestal 1 ex, echterl7/2 ? exx (t'1. Kuiper, Jl van Til). verder iaarnemingen aan deNoordkant: l/1, 6/t, lO/1, 25/l (donker ex, ander ex dan bij zonnewei,Buker), t3/2.
omgeving vogeleiland: ï4/2, L4/3, zerfde ex ars hertenkamp vermoedelijk.Schinkelpolderz ZL/Z, Ar/2, t/1, Aï/i(1 ex koekamp alsmed.e t ex herten_kamp, Buker)
DÍt kwartaal dus vrijwel doorlopend. naar schatting 2 à J exx aanwezi_g.



blz. 15(Asd Bos, LgTl-I, 4e b1z.)
(50) ?5. Ruigpootbuizerd.

=--.--:.+'// L I ex Grotc. Speelweid.e (Buker)
(51) ZZ. spelwer

Hele kwartaal rvaarnemingen Noordkant, vooral omgeving oNM, maar ook:brug van 8"99r:: QL/r), hertenkamp izt/D, nreËterr["ae (?/z),
zonneweide (7fi). Meestal een vrouweli jk ex"

+(57) 84. Blauwe kiekendief
t/t

+
ONM (u.n.a.-Berg, D. Kars; mcvr.

(idem: M. Singor, N. rtltijker,
ONM (Oreelr van der Schot)o

+

fr

s vorstperi-ode'exx gezi.n aan de Noordkant op+ 2 exx (resp. M.v.d.Berg + D. Kars; p. Schàlten)exx (K. lVerdler); t ex (a:.verse V$G_leden)
crho cve
ex omgeving schuilhut ONM (mevr. Bri-nkers)ex fouragerend achter start (guter)

Brinkers )
P. Scholten)6/t 1

t7/2 t
Nieuwe

ONM (it. ruiper)
recente waarnemingenr toc te voegen in Bos_Avifauna.

o

(62) 94. Torenvalk
Meeste wààrnemingen oeverland Poel (m.i.v. tvreede helft februaribalts en copulatic). Voorts:
§/,! "::6(? 1 ex ONIvt (resp. oreel en van der Schot)
?/ ). l- o brj viaduct midden_oost (guXer)
!!/.3 t ex bij brug van Broerse (nuker)
L4/3 t ex Grote Vijver (Brander mtlt exc. )2O/1 1 ex omgeving elzenspeelplaat,s (À"i. Arntzen, P . Ni jnran)

(63) . Patri
10 exx Meerpad (BuXer)

(67) 1o2. lva erral
Tijden
t/t l-
2/t 1
LO/t v
3/3 1
1o/3 t

O

Q4)

(73) 1OB. l,teerkoe t
I 19OO exi (Buker)
Het gedeeltelijk albino ex cind maart
groe\p meerkoeten op weiland Meerzicht.

nog steeds aanïrezig bij

*#g"UlgEg!S"- Na 4/t2 weer.rvaarpienomen op:
:!/.L t ex roepend overvl_iegend (BuXer)
l3/2 tweemaal een overvliegend ex (Buher)
17/2 2, later 1 ex, roepend overvliegend. (Brander)2l/2 overdag tweemaal eàn overvtiegeia 

"*,-ru.., afgelopen nacht+ 10 exx j-n totaal, hele Bos IgrLu")'4/,2 ! ex vloog weg bij Grote Vijver (mej. van Drooge)
-,1/,,, I ex weiland Meerài"frt (Ley, m,:d. du Groot)27/2 t ex op Gem. terrein (sw;rí; r,i;;;";".;;. v. Drooge, 1y. Haver)etcetera. pas
l3/3 1 exx op weir-and Meerzicht (arsmede exx Gem.terr. en Gr. vijver).Daarna regelmatig op weilanden Meerzicht aanwezig, maar23/3 ook nog steed.s aantalren 1n groepjes of a" nieuwe beschoeiinglangs het NIt{ bij het Meerpad.
2l/3 2 exx oeverland Kl. À'r. poel (me;. van Drooge/VIVG)

**=S19"r! Na 2J/t2 nosc2/tè 1 ex over NM (p. scholten)73/2 L ex over weiland Meerzicht (Brander)2O/2 baltsend ex boven ONM (Brander met exc. )2L/2 1 ex weil-and Mee rzLc]nt, 2 c.xx ONM (Butcer)
e tcetera.

Q5)

2l/3 ook exx Oeverland KI. poel en hertenkamp (me;. van Drooge/fiVG)



bl.z. 16
(Asa Bos, l9?l-I, Je blz.)

Qr) 11 Gou evter
10 10 exx richting N,
l4/l 1 ex roepend over

(BZ) L?3 .,litlatersnip
t/l 1 ei ómll (p. scholten)
In vorstperiode begin maart drie waarnemingen van een exemplaar op
grashelling naast Grote Sluis, waar de sneeuw enigermate was wegge-
dooid, n.1.
,-/.3 (*" j. van Droo55e, mevr. Geers); vloog vueg over Banaan.
6/l (irr. v.d^.Berg, p. Scholten); vloog weg richting oNM en

daarna NM over.
7/3 (me3. van Drooge)
16/3 1 ex bij het excursiepad (mevr. Geers)
z8/l 1 ex opvlie8end uit oNM bij excursiepad., en ] exx vliegend

over ONI,I (m";. van Drooge)
(B:) 126, Houts4ip

257É-f&-6ï"r Grote Vijver (p. Scholten)
2/l 1 ex over oNI{ bij Koencnbos (!ïieringa, ordenziel, mej.

Drooge, A" Boonstra)
l4/l 1 ex over Grote Vijver ï Z + J exx heuvel (guXer)

(86) l2B. urulp

bijweilanden Meerzicht (v.d. Schot)
Nlvi bij werk 24; 2 exx over= hcuvel"(Verhoevc)

van

o
4/t 1
L6/2 1
28/l 2

ex rocpend overvliege'nd (K. yíerdler)
ex roepend over hertE:nkamp richting i,í (,r.d.
exx roepend over Noordkant (mej. Hoving)

Schot)

(BB) 13:-. Grutto
ta/3
t1/3
t4/l
Lr/3

(93) L36.
8/2
t5/3

2 exx richting N bij weilanden Meerzi-cht (v.a.
roepend ovcr w1. Ivleerzicht (me j .v.Drooge, mevr.

Buurma);

Schot)
Geers, mej.
Arnt zen)

(op 1ol1)

trek over hele Bos, in groep.jes van
2 à 5 stuks, + 50 in totaal (Suker)
mj-nstens 2 exx gp wI. Meerzicht (Buker,
J exx aldaar, balts (fam. Bakx)

Tureluur

t9/1
(106) l-62.

1 cx over Gem. terrein (v.d. Schot)
I ex roepend over of op v,rl . Meerzicht (me j.v. Drooge)
i,ïet ingang van
regelmatig aanwezig aldaar"

Grote mantelmeeuw oGeen waarneming meer bekc-nd na
27/2 I ex over NM (p. Scholten)

( 124) 1 4. Turkse tortel
Rege
I'1.i.

mat aantal-l_en aanliuezig Katerstraat,
zangwaarnemi-ngen (V,t , Haver, M.

max. IO
Kuiper )

o13)
v. 7/2

!q2:_Ig,gvoge 1
Dankzij Publieke Werken bleven de luiken in de sluisdeur zijde NM
openr en dankzij het lekken van de sluisdeur aan zijde Banaan bleefer daar constant open water aanvrezig.
Hierbij r,vas dagelijks. een ijsvogel fouragerend waar te nemen; soms
kwam. hij ook aasvisjes vissen uit de visbun bij sluiswachter l{us.
9p_t+ /J. ac ht ere e nvo 1 g e ns :
r ex Grote vijver bij otth. (,r. van TiI, N. \rvijker, vïieringa)2 exx Karnernelksgat, cn vandaar richting Gr. Vi5ver (neijnàers)
2 exx samen op 1 tak, rand Banaan (p. Sónotten)
Dit zu11en ongetwijfeld dezerfde exemplaren zijn geweest.
W 2 exx.omgevJ-ng Banaan (me;. van iroogc)
?LD. idem (ue3 . van Drooge I rater ook Hr. irJieringa en de f amilÍes

Brinkers, Pahlsson en SchÍ1der)
26/3 t ux (ue;. v. Drooge, mevr. Janssenl ruÍ.v.d.. Berg, N. Irïi jker)



(Asd Bost l-9?L-ï, 6e b1z.)

fj:ygggl - vervolg:
Tussen de twee vorstperiodes in, L t/n 24 fhaaldelijk een exemplaar waargenomen op hct

Qt6) ?14. Groene s

ebruari, ook
Vogeleiland

Víi jker )

blz,l7

weer her-
(vn1. Topsvoort)

;. vDr)

fot
29/r
1L/L
4/2

t3/2
t9/2
26/2
B/t

t6/l
20/3
Jt/1

echt
1 1 januari, I ex fouragerend bi j het excursiepad.gehoord omge ving Sluis (me3. van Drooge)

gehoord en i n een boom zien zitten, Jo11en pad (me;. Arntzen)gehoord omge ving elzenspeelplaats (fam. Bakx)op afstand g ehoordr van Sluis af (me5. van Drooge)
Noordkant (S immer, med. de Groot)
gehoord, vliegend over Gem. terreÍn richting bovenbos (me

,1

1 ex gezien, rand Jachthavenbos, Zuidzijde (R.' Groen)1 ex zien vliegen van Koenenbos richting exc. pad (eakx)
horen roepen, bove nbos (mej. Arntzen)
ho ren roepen trBos van de Haanil (Metzger)

Q37) 2L6. Grote bonte s e cht
ro fe 1e ex boven1

M .i.vl-tfr5 ede helft maar
os (me3. van Drooge, mevr. Geers)
t veel waarnemingen van roffelend.e exx.

-(m
o (r;8) 2t?. Kteine bo cchtnte

bune- ovenbos-e zens! eel P laats-sluis-Ko enenbos871--1 ex oirigeving slui S
t4/2 t ö elzenspeelplaats ( Mej. Arntzen, Hr. IJpenburg)24i2 t ex roepend van Tribu ne- naar bovenbos (Brander)
Daarna steeds waarnomin gen van I of 2 exemplaren in d.eze o mgev].ng.Zowel ö a1s werden waargenomen, m.i.v. LO/1 ook beide ro ffelend.Eind maart g aanwezÍg.
Waarnemi 1gen buiten dit ebied:gÍ57Í-Í- I omge

T
;ins-Me5rZi fr[-(Efrtrer, J. schut cJN)

o
+

no

,r/ r,
7/3

,r/ r,
2V3
21/3

( 1l+3) ?24 .

2J/2 z
t2/3 z

(221) 2 Bonte kraai
ex overvliegend (v.d. Schot)

Q97) ?4 Matko Eerste baltsroep:
older (Verhoeve)1 2 Schinkelp

(rg8) 244. Staartmees
8/2 al nestbouw, erf Meerzícht (Brander)

(199) 24 Baardmannet e
1 ongeveei

Lo/2 roep gehoord omgeving dubbele brug (Brander)27/2l6roependin middelste bos, fouragerend in hoge essen(Brander met exc.)
2B/2 noren ro(jpen achter parkeerterrein start zLch zuídwaarts ver-plaatsend (Swart)

a

horen roepen ten N. van Vogeleiland (ne:-;nders)
1 ö bij K1eÍne vijver, in rietstrook bij uitzicht met banken,steeds in top elzen (F. Rietkerk) -
Vogeleiland (RelSnaers)
gezien en gehoord in dal_letje perz. berexlauw (ReiSnders)
tussen vogelc'iland en ki-nderbad; 2 exx achter elkaar aanvliegend. ook horen roffer-en, maar er zaten ter praatse ookgrote bonte spcchten te roffer-en en te roepen (r;j. ;:-D"à.su)
Vcldleeuwerik
eest waarnemingen van roepend.e overtrekkend.c-- exx, maar:
erng boven wl . I'reerzicht en zanriig terrein tegenover Tribuncang boven zandig terrein tegr:nover Tribune.

2/t
t6/2

36l-goNM
baardmànnet
1 roepend e.
werd door m,

exx ONM (mevr. Brinkers)
(P. Scholten, M. Singor, N.jes gehoord (Swart, p. Meyer)

x ONM iiíest bij Meerpad (v.d.
aaiers opgejaagd.

§chot )



(Asd gos, l9?l-t, le bl.z,)

(2oo) ?4?. \oomkruiper

bl-z. 18

27. t-*tu,eemaal een zingend
( 158) 248. rïinterkoninB

Zang m.i.v. lO/1.
( 160 ) !51 . Grote_Ulsteq Eerste

ex (me3. van Drooge)

zangwaarneming:
t9/2 klndeF6ad Tde oroot)

( 16r) 212. Kramsvo sef
ilíaarnemingen weinig talri_ jk.
2O/3 10 exx roepend over exc.
Laatste waarncming ?

(162) ?53. _lqqgIi jster Eerste zangwaarneming:
26/L de Gioot -

Q61) 254. §operwiek
v'iisselend aantal . Waarnemingen van zingend.e
23/2 i,loordkant (mej. v&rl Drooge)
2J/2 Rand hertenkamp (Brander)
2L/3 hertenkainp (me3. van Drooge)
2)/J en 3o/3 tussen vogeleÍIand en hertenkarnp (me5. van Drooge)

(186) a88._Eii{tjar
25/LZ een pfrytloscopus horen roepen, Kl. Vijver (Buter)

Hierna paÉi weer:
2l/3 ! u 40, zingend cx bcgin Jachthavenbos (mej. van Drooge)

B u 4O, roep en korte zang even verd.er West (iaem)
9 u 35, roep en zang ONM Oost bij exc.pad (irte3 "v.Drooge,p. Nijman)'
9 u 5O I zang ONl4 Vrlest bij Meerpad (me3. van Drooge,

P. Nijman, mej. Arntzen)
vermoedelijk betroffe'n al d.eze waarnemingen hetzelfde exemplaar.
2?/3 zingend ex Jachthavenweg bij JachtÀaven De schinkel, B u 45(i'te;. Arntzen)
27/3 en 28/3 zingend ex kwekerij (ae Groot)
Verder géón maart-waarnemingc.n.

( 1BB) ?92_. Qoudhaant je Eerste zafigw aarncming :

12/L I àx miaOelste bos (rne3. van Drooge).-Daarna pas weer zang m.i.v
9/3 eerste bos, bij de drie banken (m"3. van Droole)

op 1 plaats J tegelijk (Swart)
21/J díverse zingend.e exx (guter)

(r8g) ?93. vu,xgqqqbqe4tje
Januari: bij vrijwel alle grocpjes goudhaantjes ook wel een

vuurgoudhaan (nuter)
16/2 een lgar rodekopjesbrug (v.d. Schot)
7/3 3 àE-exx hertunkamp (W. Haver, M. Kuiper)
9/3 I ex laatste bos (me;. van Drooge)
V/3 I ex kampeerteruein (Buker) Z?b 2 exx Gr. vijver,

(1r9) ?98, Heggemus 1 ex omgeving Vreil. (Dooremans)
Zangwaarnémingen m.i.v. tweede helft januari.

(r5o) z Gras

Aantal niet boven JO exx.
pad richting Oost (me5. v. Drooge)

groepen:

o

o

er
I

(mej' 'ran D

(152) 3o4. lvitte kwiks

c

, 3A/3 steed.s 1 ex over excursiepad, roepend
rooge, de Groot)
taart

l4/) roepend éi-Bosrandweg (Verhoeve)
2l/3 roepend ex over hertenkamp (pi.v.d. Berg)



blz. 19

(Asd Bos, Ig?t-T, 8e btz.)
(206) 3t6. Putter

267l-f-4í6xx hertenkamp (de Groot) .
Verder hele kwartaal $raarge,nomen, max. + 2J exx bijeen,
vooral JachthavenuÍeg, Jachthavenbos, elTenspeelplaats, maar ook
Bleekerskade, Grote en K1eine Vijver.
26/2 Jachthavenbos, met nestmateriaal (mevr. Brlnkers)
L7/3 en 2o/J zingend ex omgeving veba parkeerterrein en

Veba Jachthaven (mej. van Drooge)
(2o7) gij_Ë

Hele kwartaal waargenomen, voornamelljk bij elzen,
17/2 mínstens 1OO exx Oeverland poel (Vernàeve)

(2L5) 329. Vink Eerste vinkenslap
?Íman (Buker) . or""róEr vrijwel geen wng-en van vinken.

(zt6) JJo. Keep Enige ïraarnemingen in dit kwartaal:

o

o

B/t
2/t
10/3

(202) t4r. Rieteors Na 2/12 noe
Í37É-fri-6fui ( vertro e ve )

Daarna pas ïyeer
B/l J exx gezien ONM (Verhoeve)
1O/3 zi-ngend ex ONM (v.d. Schot)

(218) 14?. Rinsmus

1 ex bij kerspruim (tt. Wijker)
1 ex Tribunebos
1 ex elzenspeelplaats (me3. van Drooge)

La/3
t4/l
20/l

21/3

maet! l97L
vDr/iDi

(210) 20. BarmsÍ

1 ex achter Bosmuseum (mevr. Brinkers)
1 ex bij nestkast omgeving reigerkolonie (W. Haver)
enige cxx Schinkelpolder (Verhoeve)
1 ex in struiken tussen middelstr en laatste bos
(me3. van Drooge)
1 ex Dellaertpad ten !'rl. van autoweg (me;. van Drooge)

Same steld door:
Ivle j . Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkaae 8 VI
Amsterdam - 1009

S

lz ngende 6 doodlope.nd. pad ten Oosten van hertenkamp
( Dooremans )
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(ve1:-ng)

vi/aarnemi en in en om Amsterdam
eers ekw aal 1 + enkele

exc1, het Amsterdamse Bos,
december L97O-waarnemingen)
uitgave 1970.Volgorde Àv

lrolr kan ook+

auna van Nederland,
g-k1eed betekenen.

Onder "9l99!:4gg!glg3gtf wordr verstaan het votgende gebÍed:
noordelijk:
oostelijk:
zuidelijk:

,vaterland, tot (en met) I,Íarken
tot Muiderberg, exclusief Flevo1and
van Muiderberg, Amsterdam-Rijnkanaal tot Abcoude;
van Abcoude tot Aalsmeeï, incl. Botshol
van AaLsmeer via noordrand Haarl_emmermeer tot
Halfweg; van Halfweg tot Noord.zeekanaal;
via Noord.zeekanaal tot vïaterl-and.

westelijk:

Interessante waarnemingen buiten dit gebied worden inspringend vermeld.Zie verder overzicht pieren van. IJmuiàen
'È 

* ** 'f* 
']( 

* 't 'f ** 'f:* 't'lr* *:È* *,* ** x * * * * *:í( * * {(,i + rr * * )r.rt r<*):, * **:} *,t,t * * * *,t * * * +rF * * * )*** * **:}

Fuut
qf 2 exx omval, Amstel (Vetine)

3l/4 JB exx Vinkeveense plassen Zuid (Sluymers)
Roodhalsfuut
7 Iex terplas (Boonstra)
Geoorde fuut

o
9/7
2/l , l6/L 1 ex Sloterdijk (Frieswijk)

1 ex in Oosterdok, Centrum (Swart)
Lepelaar
7VTï.x boven Abcoude (Sluymers)
Krakeend
27/3 l-paar Diemerzeedijk (lteyer, Swart)
Smient
1VT UO exx sloterplas (Boonstra)

Krooneend
77T-7frxx Vinkeveense plassen (Sluymers)

Tafeleend
5/21
tt/3 t
20/3,
fJseend
57trïex

1B9u

Bergeend

.o*
o

23/

Roeterseiland
in vijvertje
3 ca. 40 exx

IJsselmeer, Marken (W.D.
soort voor Iularken (Swart)

/(van IJzendoorn)
bij 6* Banketbakkersschool,
vijver Floriade (v.d. Berg,

a
Jansen, med . Svlart )

2/1 Z-exx vliegend over stad, t.h.v. [,estertoren (van der Schot)
Rietgans
25/n 6 exx over Marken (Hartog)
Uiilde zwaan
18'/3 2 exx Botshol (Sluymers)
Buizerd
177-T"x over Ringvaart bij oosteinderpoel (verhoeve)
27/1 2 exx over Boishot (v"i der Schot)
3l/1 l- ex boven Jozef Israëlskade (Oreel)
Rui ootbui zerd

ex Bo È t (Hartos)
Bruine kiekendief
27/1 L 6 Diemeràeedijk (lieyer, Swart)



(Groot Asd - 2e bIz.)
Blauwe kiekendief
Yan 28/L2 L4/J steed.s

1/L L 6 1 g,

bl,s. g1

verder
loterdijk

aat; L uit het nes
de vliegrichting

(Vera).
ed. mej. v. Drooge
ek gaarne waarnemi
tórí[h-,:yï jZen;-[iE

t.h.v. Abcoudermeer

(ooX-ervoor )
,2/t 1 ö 2
swijk)

tot
o
+

o
+

1 9 Sloterdijk;
4/7 t ö, alle s29/12 2

( I'r
oo
++ae

SmeIleken
7/2 1 g Houtrakpold.er (v.d,. Berg c.s. )

Torenvalk Aanvullingen territoria l97O:
1 paar bracht 1 jongen groot in de,Woestdui_nstr
gevallen jong v,rerd op een dak gezet, gelegen op
van de oude vogels I het jong werd daar gevoerd
mogelijk territorium Olympiaplein (p. Ni;man, m
Zoals bekend, ontrrangt samensteller dezer rubri

t

)

gyg{ lqrenvalken, voorai-Aie-;;
gebi-ed Groot-Amsterdam.

op een Eeiní
nSen
-Ë6ï

2O/3 6 exx Floriade (Booastra)
Patrijs
27/2 2 exx bij Moeneswerf, Marken (Bonten) l91e soort voor Marken.
lilaterral
7rffi.nstens ! exx Sloterdijk (Frieswijk)

o Bokje
2Ëfi2

6/t

L/t

1 ex Amstelrust,

Houtsnin
6E-a",ex Zorgvlied,

Turkse tortel

4 exx Marken (Hartog)
I ex langs oude weg Amsterdam-Utrecht,
( vetine )

triiteat ie
-d-g-27/3 I ex over Botshol (van der Schot)
Holenduif
§EfrEpS_t§IfSr ontvangt gaarne a1le waarnemi

opgestoten (v.a. Berg, Scholten)
opgestoten (Andriese)

en van holenduiven

o

-.og steeds (ïan oct. Igzo tot in maart LgzL) 2 tot 12 exx aan weesper-straat hoek Nieuwe Prinsengracht, samen íet tamme duiven ardaar op ge-strooid graan fouragerend.. Deze plek ligt ca. 65o m van--broedplaatsArtis verwijderd (Swart)
2713 2 exx Bern. Zweerskad.e (Oreel)
l/4 2 exx Jozef rsraölskaae (or"eí-)
Ransuil
ÏnïàïlarÍ gem. 15 exx Zorgvlied (v.a. Berg)lo/3 1 ex idilherminapleinl bij Katerstraaf , .ri,msterveen (Haver)
3_Ol3 I ex blj lJtunnól (oreel, de Roever, Veling)
{:!:-!lE9f ontvangt gaarne aIle waarnemi,g"r, ,r* ransuilen enlgggilg! (zie Med. Blad, Be jrg., nr. 4,UÍ2. 4) -----;.-;
Velduil

omstreeks 2O/2 tot Zl/2 1 ex op },iarken (X.S. pereboom, med. Bonten)1 ex Marken (Bonten)
3 exx langs spoorlijn Amsterdam-utrecht, t.h.v. de Bijrmermeer(S luymers )

Gierzwaluw
24/3 1 ex, om 14 uur Jo, boven Amstelbrouweri-j (de Miranda);vroegste waarneming voor Nederland
Groene specht
t/5 I ex Fort [r/inkeldijk (ten N. van Botshol) (Sluymers)

Van
27/2
7/2

Kleine bonte S cht
eVo

me

o
+
o. Me j. van

'k, tussen van Eeghenstraat en Emmastraat (p. Nijman,
Drooge )



(Groot Asd -Je blz.)
Strandleeuwerik
22/ L2

28/L2

Vt/itte

Íàn-ZB7lTtot
gem. 50

Frater

!J/j wisselencl
exx Sloterdijk

aantal, max. 1OO exx
(I'rieswijk)

bl-z. 22

exx, aIle

Go/12),

a1

a2 exx aan \rr/estelijke dijk, Marken (Hartog)
19Oe soort voor Marken.
ca. 2J exx, JO/12 ca. ZJ exx, 4/l minstens 1O
Sloterdijk (Frieswijk)
kwikstaart

Van 29/II-Íot2O/2 steeds I ex Sloterdijk,
S1-oterdi jk (Frieswi jk)

Klapekster
2ó/2 1 ex boomgaard Hoofddorp (BIekendaal)

Pes tvogel

5/12 3 exx,'12/I 2 exx

van LÓ/I tot 2/2 nax. B exx Krelageschool, Haarlem (Boonstra)
Tj iftjaf
?Ta-exx roepend, Floriade (Andri-ese)
Matkoo
l9/2 2 exx Zorgvlied ( v. ct.

Baardmannetje
van 4/T-toíi/z ca. 5 exx Sloterdi jk (Frieswijk)
Sneeuwgors

Berg) 3A/L 2 exx Zorgvlied (ntom)

Í"nTt tot ?/3 ca. 5O exx Stoterdijk (Frieswijk)
Goudr,'ink
29/3 1 ö Thijssepark (mevr. Neuteboom)
Roek
§àile-nste1ler

-y3l_9999_II!I}9E ontvanst
Groot-Amsterdam .

o

o

[;t6nï es ].n

EYsA!"
maart 1971

Samengesteld door:
E.J.M. Veling
vrlillem van Abcoudelaan 14,
Abcoude.
rf. 02946/L??6

saarne glls_Cg vens over

Overzicht Pi-eren van IJmuiden -

Bij de pieren van ïJmuiden waren deze winter regelmatig aanwezig:
i- jseenden (o.a. 26/12 4 exx) ,roodhalsfuten (o.a. 16/t Z exx),
drieteenstrandlopers (o a" 6/2 ca. /O exx),
kanoetstrandlopers (o.a. ?/l I ex, 6/2 Z exx),
paarse strandlopers (o,a. 26/tZ ca. 5O exx, l/l ca. 20 exx).
Verder waarnemingen van:
parelduiker (7/2 5 exx),
wilde zwaan (26/tZ enige exx),
middelste jeiger G6/tZ 1 ex),
grote burgemeester (B/t t ex),
zeekoet (7/2 I ex). '
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.ll

rïaarnemi en in de Amstelveense Parken eind d.ecember 1
of elders in Gem. Amstelveen. maart 7L

tf Dodaars
1T11'
Blauwe

ex vijver Gem. Amstelveen (B1om)

{eiger
2-8/L. \ranwó§e de vorstperiode begin januari
die zich bij de wakken ophielden, vnl. in De
park, varierend in aantal van 3 - 9 exx.
\fli-ntertaling

talrijke reigers,
Braak en het Thijsse-

(Landwehr, Koningen,
Blom)

1/Z-1-6-í f g in De Braak (tuloleman, Makkink)
Ganzen (overtiekkend)
t67Ë t 70
3Utz + 1oo
to/t ; 120
1J/L I 2oo
Kolgans
L5/1 1 ex Broersepark (Landwehr, Koning)
Nijlgans

exx,
exx,
exx,
exx,

3O
3o
oo
3A

u
u
u
u

L6
10

9
1I

richting
rièhting
richting
richting

Zuid
Zuid
noord
noord

1l-Lr71-4 exx Broersepark en in Gem. Amstelveen
Wilde zwaan

o

o

BTffaxle Braak (Btom)
Buizerd
fi7f1 ex Gem. Àmstelveen (B1om)
Torenvalk
lo/3 1 ex De Braak (Land)
2/1, l5/3, l?/3 I ex Gem. Amstelveen (Blom)
Groene qpeght
29/12, 3/tt \3/3 t ex van Leerpark (Blom, Moleman, Makkink)
Grote bonte specht
VTT.X E-.:EraaE (stom)
l9/3 I ex Thijssepark (Moleman, Makkink)
Liitte kwikstaart
3O/1 2 exx Gcm.
Kui fleeuwerik

Amstelveen (B lom)

2 exx in de Gem. Amstelveen waar-januari-maart, herhaaldeli jk
Eenomen.
Heggemus
Waarnemingen in Thijssepark, Broersepark en van Leerpark.
Kramsvogel
,/í-róh-I ex Thijssepark
l/l 6 exx Thijssepark
l/3 1 ex van Leerpark.
Tijdens vorstperiode begin januari veel kramsvogels en koperwieken
in d.e Gem. Amstelveen
Konerwiek
22/L2, l/L, I ex var.. Leerpark
?8/tz 20 exx, |t/LZ 6 exx, 1/l 1 ex Thijssepark
28/12 2 exx De Braak
!ji ft j af
z/r--Téx gezien Gem. Amstelveen (Moleman)
Goudhaantje
25/2, 26/T1 ex Thijssepark
Malkop
lL/3, l5/3 I ex Thijssepark (glom, Moleman)
Staartmees
vÍaarnemingen in Thijssepark, de Braak, en Broersepark
Groenling
Zl7T-Íflíijk in de Amstel-veense Parken, varierend van 1-L5 exx.
Putter
Ï-lÏ--Ïo exx de Braak.
l/L 2 exx, 2/J 6 exx, 3/1 , exx van Leerpark
LJ/Z 2 exx, 2l/2 J exx, 4/3 J exx, )/j 4 exx, IL/j t ex Thijssepark



(Amstelveen - 2e bl,z.)
sij's
Van begin januarí +,/m' medlo maart
veensc
Vink
2Í/ï v,

blz. 24

groepen sj-jzen in a1le .umstel-

ar

ll

Parken.

exx Thi jssepriaft; gewoonlijk slechts I-) exxe1
Keeo
2/1 3 exx van Lc.erpark
B/t en jO/3 t ex de Braak
12/l 2 exx, ZL/l L ex,, 25/L I ex Thijssepark
Geselecteerd en overzicht samengesteld door L.H. Blom.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :* * + * * * * * * + * * * :t + * * * * *,t *,* * * * * * *,k * * * * * * * * *,* * * * *
Gemeentekwekeri Amstelve en Middel- lder en naaste om ev].
Ganzentrek
2?fi2 p uurr 50 exx-richting N, 11 uur, 11 exx richting Z24/12 resp. 65 en 60 exx richting Z (veel sneeuw)
,O/72 lesp. 7O exx (9 uur) en 6o-exx (10 uur) rj_chting Zurt,

BO exx richting Oost.
Lz/L 60 exx richting Z[l
L1/l 4 exx richting N (tt uur)
Torenvalk
4ftrÉtl 1 ex (Blom)
!s!+ie
2/3 2 exx (Veeken)
Scholekster
lJ/2 J exxi le r,vaarneming, d.aarna regelmatÍg waargenomen.
Bij inval koude tre-k van talrijke exx scholekster en kievit
richting Zuid.
Kievit
B7T-érote §roepen (van + 15o
!íatersnip
4/l 2 eix; ?/3 t/n 9/3 3 exx
Grutto
fi'ffi"" waarneming . vervolgen.s
Kramsvogel
171 tffi.ixe exx waargenomen
Rinsmus
7O/1, lO/2 2 exx, 2?/2, L/J 4 exx, Z/3 tZ exx, tg/3 Z exx (etom)

[/aarnemers:

HH. J. Veeken, ví. Bosse en L.H. B1om.

Overzicht samengesteld door L.H. Blom
Joh. Cal-vi jnl.aan J6,
Amstelveen
Tf . 45t5tt+

naart l-971
tHBr,TtDi

Goudvink

exx) richting Nqord.

( ntom)

regelmatig waargenomen.

a

o

29/t 1 ö Thijssepark (mevr. Neuteboom)



blz. 25
{à 0ntvangen litteratuur (ad Med. Blad t9?1-I,

VÏljG C.J.N. 9e_TJrrr{,48n Lelystad H
, d.ecembe!_L_97O_, I5e
aven, Je1le Harder

maart :..97L)

jrg. no. 4. t8 utz.
Huiszwaluwe
Kaderkamp op Urk, Jan Lok
Gecombineerde wadvogelterring cJN, NJN, KJN, aug. lg?o, E. osieck,iíaarnemingen 2de half j aar l9?O, Joop Buker
IJsselmeertelling 28-11-1920, Eduard Osieck
i'iassare nachttrek, schJ-ermonnikoog, zz/zJ aug. tg?o, Luit Buurma
De TJIFTJAF , februari L97t , 16e jrg., no. 1.
!Vat e
!ïaar

rvogels en hun voedsel in het rJssermeergebied, John odink
nemingen december 1970 en januari L9?1, Eduard Osieck

Verspreiding aantalLen ïJsselmeerteltine 1969 cn IlfO;
aanvullingen en rectificaties telling 28_1I-1920
Vo lwacht Franeker en Omstreken

17 blz.

W. L3 brz 'eId aan de hand van gegevenserz

Voor opig ove

cht broedseiàóó n

de-FITIS,
rzicht he

, opgest

o

die zLjn verzameld door d.e vogelwachters in de periode 20/4tot L/6 L9?o, in een gebied van ca. 42OO ha rond. Franeker..
Geteld werden vooral kievit, grutto, tureruur, scholekster, maar
ook wilde eend, slobeend, zomertaling, waterhoen, meerkoet,kuifeend, dodaars, blauwe rei-gr:r, lvatersnip, visdief, veld.leeuwerik,
Dierenarts Santema heeft 2 grutto-eieren (van een door een boer verlegci
nest) - uitgebroed met warme kruiken. onder rzum zat een grutto te
broeden op het nest van een tureluur met J eieren
v\rïG het coor, d§_I{oBII AN, JANUART tg?L 22 btz.
J.dseend-waarnemingen, vroeger jaren en recent.
Excursie naar de Fuui, a-rÏ-rgzo; kraanvogel-s l-ieten verstek gaan"
waarneming van een kreine klapekster, ro-Ío-19Zo, Zuid.-Frevorand.
Raaf , waarnemi.ng op 1r-9-r97o; Dwingelose heíde.' Jonge ,fok-raefrt
van het RïN ? J. v,ci. Geld
slaapplaatsen, óók van zwarte kraaien. Merkwaard.i.g is, dat zowel
vóór als na. het slapen de kraaien enige tijd op dà grond gaan zitten.
De hoentjes ed rallàn van Zuid.-FlevoÍand, J.L. Bos.
,irarmt,e-opname van oeverzwaluwen, r smorgens vroeg op klinkerweg bi jLelystad Haven, augustus 1968. D.A. Jonkers
Jonge zirvermeeuil, op Markerwaarddijk, die steeds een houtje mee-
droeg in de snavel. Oversprong-activiteit ?
Recreatief ontwikkelingsplan voor het Gooi; rapport Maas.
Veldwaarnemingen Flevopolders
D"-59BE1A§' FEBRgaRI 1971,' jaargang !, 1oo 2 22 b1z.Pestvogel-s i-n Bussum, z9/l t/m a/2. Grootste aantal_ 19 e/z)Ganzen-excursie, Friesland, tt-l-l-gZl,Cultuur anti korhoenders" Op deDwingelose heide tot, l93O zeer talrijk,ondanks de zware bejagingl tegenwoordig nog maximaal enkele tientallen.
lpul*9" probeert mus te sraan in tuin i'amiiie Bos, 2g-11-1920.2ö-L'l-97l-, sper$rer stoot op spreeuw in een tuin in Hilversum.
sperwers wagen zich vrij vaak tussen huizen, waardoor hij langdurigdekking heeft om plotseling prooi te overrompelen. 

rKleine zv'ranen in de vlucht. Foto toont vleugàls aan óne zijde- scherp,aan de andere slechts als vegen. Vraag: kunnen zïiranenr en vogels in hetalgemeen, met elke vleugel apart een urillekeurige snelheid ontwtkkelen ?K. ten Haken
Fenologie-onderzc.rek voor jaar L)6) , J . Har.der, A.G . Heise .

VIíG HAARLEM

o

Iets over duikers , vertalin
ïnvenbarisatie L9?O Gr. Voge
verarming tengevolge van dro
,,Vaarnemingen irspartr:Imeertt .

februari i97L jrg. 7, af1. I 20 blz.rfsttrek 1 97O, mevr. Bloem-l,largadant
g artikel uit vreekblad trBirds of the worldn
lmeer in de Kennemerduinen. Broedvo
ogvallen van het rmeer.

Nestkasten-ondèrzoek park Velserbee-k en begraafplaats
Terugmel.dingen - rr,iaariemingen.

Duinhof.

gelsoort-

\



(Ontv. Iitteratuur, 2e blz.')
}ry$-I9$I2Eol!ANA's NooRDERKriARrtER, de prEpriB, januari L9T! t2 blz.voormàri6 ia;A#hÏpËn ffi-ffioiE-àri*"a:==
De frater a1s overwi-nteraar in Noord_Ho1land
Een voettocht van d,rie weken door Nepal (eerder verschenen in onseigen Mededelingenblad, vDr). i,rlaàrnemingu" ,r: 84:De-PIE|EE.' lglruari 1971, 1Oe irg. nr. Z LZ btz.ue grotc karckiet als broedvogel_ in IrrH's Noorderkwartier, H. vrrg-Roofvogeluraarnemingen uit Turkije, F.J. KoningNieuws in Vogelvlucht " uíaarncming"i ,rr. B:.
P? EInPun.' ggg!-1971, l-oe irs. nr. 3. LZ btz.ue grote karekiet aIs broedvoger in NHrs Nkw. (vervolg), H. vlugNatuurbeschermj_ng in de Zaanstrek, tr{ .B . Ri jst
Turkse i-mpressies, L.J. Dijksen.
Begin van het Draadslachtofferond.erzoek, bi_j hoogspanni_ngslei_di-ngen,J.F. de Miranda, E.R. osieck. Íaarnemi-n[r" rI.-86.---'--
KNNV V!ÍG De Blauwe Rei- s Eerlogelbosch, januari l9?1, nr. 3 lB bl-'z.

EngelenrBossche Broek, Geelders
(Bommel-erwaard), Landgoed Zegenrrverp,

woerdse titliel, Texel, Soest, plantloon"

urs e vers 1agen: Meer van

ImpressÍ-es uit Tvuente (Goor) en Terschelling
Ganzenwaarnemingen en waterwildtelJ-ingn.r roid D.:n Bosch, 196g- 69-?0.
V;;,JG rlKrim enerwaard

a I

'l

Itl

(ten O. van goxtel), Brakel-
St. Piichielsgestel, jchoonre
Veldwaarnemingen .

' de_T,iAARDVOGEL,
97e-Eooïm666l-e"estkas onderzoek I

december L97O, 8e jrg. no.
. vliegenvanger, gekraagd.e

o

12 blz.
Waarnemingen op Texe1, mei 19ZO
Broedvogelinventari-satie overschiese Plasjes en Schieveense polder, 1g?OGanzenexcursie l?-l.-l-9?O, Hoekse rVaard.
Veldwaarnemingen Je en 4e kwartaal 1969.
Natuurbcschermi verenigin IJHORSTr ontv. februari L97L 4' utz,Voor gezette proe. ng met -nestkastjes zeer geslaagd;door toegepaste selectivitei-t me er bewoningskansen voor d.ekleine holenbroed.ers " Vergelijking tussen de jaren Lg69/,?O"

1mees, zwartc. mees, ringmus, oBonte vliegenvenger, koolmees, mpe
ob lanskop, matkop, gekraagde roo t aart.

staart en matkop.
Boomvalken in kunstnest van gevlochten takken.Eerste waarnemingen zomervogels IpfO
Ringgegevens t_9ZO
Overzicht r,vaarnemingen op De Zaag te Kri-mpen a/a LeX
vogelwacht RTJNMOND, TRTNGA, november 1229, 2e jrg. rrr. 9T.F. 8-nGt ontvffiurrj:-' -:':'"-:-!z*'

pi
dsvgI. Med. BIad, 8e jrg. nummer 1 (maart \g7O), blz, 3t)

Ontv en r.ran Het R.I.N Ri jksinstituut voor Natuurbeheer
rnventarisatie van d.e ín 1969 in Nederland broedende kluten,S.T. Tjallingii, R.I.N" beriàht nr. IO
Overdruk uit Dc. Levende Natuur ZJ (1970)
overzicht van de inventarisatie-gc-gevens van de Kruut tn t96?1969, door S.T. Tjallingii (6 AG.l gestencild)

, 8 trz.
rood-

en

(

llly3lggn_van Hr. Sj. Braaksma: -Kerk-ón-Diai-:-vögeI5-rn-k;iËó;. voor bepaalde vogelsoorten, met namegierzwaluwen en kerkuiren, is er weinig gocae uitwijkmogelijkheid,:indien zij de kerken als vaste broedpràaIs moeten opgeven. van de kerk-u1l-en is naar schatting tenminste é6ii d.erde aangewezen op de gastvrij-heid van de beheerders van kerkgebouwen. oplossing: tret ilaatsen vaneen kerkuilenkast achter een invlieggat. Aànwijziig voor, de uitvoeringvan dergelijke kasten. overdruk uii De kerkvoogdii, ianuari 197i:-----Gegevens over d.e f auna van rÍMensingeri, een land[oeÀ in ae omgevingvan Roden, Drente. 36 bl z. + ? kaarten met inventarisatie-overzichten.
(Samengesteld. door Mej. van Drooge, maart tg?l) vDr

b\2. 26
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BESTUUR KNNV VOGELI,ïERKGROEP

A. Hartog
P.W. Brander
Me j . Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. Brinkers-Beets
K. Straatman

AIJSTERDAM

Voorzitter
Vi-ce -Voorzit ter
Secretaresse
Penningmeesteresse

adres z zie boven

Gemeentegiro (1r.50O) Amsterdam
v-lo.4oo, t.n.v.
Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam
p/a Mevr. Brinkers, Turnerstr. 24
Amsterdam-l-OO9

CORRESPONDENT ïE-adres Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkaae 8 Vtook voor correspondentie

over het Mededelingenblad Amsterdam-IOO9. Tf. T3O3?3,f**rt,**,i***********,k***********,f,t*r****!k:{<*****:Í*+****:+*!k**,t*,t{.**,t!!È****rtr(,}

Redactie en Uiteave Me dedelinE enblad:
Mevr. J.E. Brinkers
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
A. Ilartog
K. Straatman
E.J.M. Veling
F. van Zutphen
fllustrator: F. Lobel

maatschapsBetaling van 1id elden

e en abonnementen

I

Doorgeven van waarnemingen

Amsterdamse Bos aan 3

_9899919 mo-
waarneming

: aan:

bij voorkeur ?9gelijk na datum

Groof-Ansterdam

l,Íej. van Drooge
adres: zíe boven

zo spoedig mogelijk
loop van een maand,
maandoverzícht,

E .J .lvl. Veling
iilillem van Abcoudelaan 14, Abcoud.erf. o2946/t??6

na
een

aï:

o

Concept-artike 1en voor een volAend MededelinEenb lad:
Aan: Mej. van Drooge, ad.res zie boven. ïN DUPLO
****'r*****)t*****t+**,r.******,í.**,r*********IllIlIf***********!í(**,r>i*******
Excursi-e-Commissie:

hsA.Hartog, Admiralengracht 2O! , Amsterdam-1015
administre.tie:
Me;;:-i;-À166rts, Andries snoekstraat ?5, Amsterdam-1o1grf . 1fi442
*'t':<'t*'l'**:t'È!B*'***,i***,t**:È**,***,i,f***,È,t*****,t*********ri****,È*!t{.:t,t,i*r.**,}**:t,t

Leidi Jo eren Groe
van den €rB t erdijkstraat 8-II, Amsterdam-IolO. Tf . ?tg?6lP. Scholten, Cabrals traat 21, Amsterdam-1015

* ** *,t * *{< * * * ** * * :* * * * !t

Coördinatie ads
* * * * * * * * * *,{i*,i * * ** *

tleden ouder dan 2

*** * )t* * ** **** *** ** ** *** *,i,***r**,t* *

3 jaar:
710173
723500

'i i< * * ** * * r<* ** * +* **+ *** ***)t+1r*'r ****

MeJ. van Drooge, adres: z e boven. Tf.
Mevr. Brinkers, adresz zle boven. Tf.
)È,f * * :* * * * !t * * * :i *,i rt,i * * * * * * *,k * :* * * + * * * *,t * * *
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